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Code: IH14-CHE+DEU+AUT-10LX+OS-Apr-Oct-110-A220228 

10 วนั สวติเซอรแ์ลนด ์- เยอรมนั - ออสเตรยี 

ยลเสนห่เ์มอืงเล็กๆกบัเสน้อนัซนี ธรรมชาต ิและเมอืงใหม่ๆ ใน 3 ประเทศ 

 

 

 

 

***บนิตรงซูรคิ และ เวยีนนา โดย...สวสิ แอร ์และ ออสเตรยีน แอรไ์ลนส*์** 

เมษายน – ตลุาคม 2565 

110,000 บาท 

รวมคา่วซีา่และทปิตา่งๆแลว้  

 

ซูรคิ, วนิเทอรท์วัร,์ เฟราเอนิเฟ็ลท,์ คอนสแตนซ,์ เกาะไมเนา, ลนิเดา, ล็อยทเ์คยีรช์อมิอลัก็อย 

เคมพเ์ทนิ, ฟซุเซน, โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา, เคเบิล้คารข์ ึน้เขาซุกสปิตเซ,่ เคเบิล้คารข์ ึน้เขานอรธ์เคทเทอ 

คฟุสไตน,์ ฮลัลส์ตทัท,์ เขาโฮเออรด์คัชไตน,์ แอดมอนท,์ มาเรยีเซลล,์ เวยีนนา, พระราชวงัฮอฟบวรก์  

 

ราคาทวัร ์110,000 บาท : 11-20 เม.ย. 65 / 25 เม.ย. – 4 พ.ค. 65 / 19-28 พ.ค. 65 / 20-29 ม.ิย. 65 / 

14-23 ก.ค. 65 /10-19 ส.ค. 65 / 14-23 ก.ย.65 / 12-21 ตค. 65 / 19-28 ต.ค. 65 
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วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – ซูรคิ  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิสวสิแอร ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 

ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุณาแสดงผลการฉีดวัคซนีโควดิครบ 2 เข็ม เด็กอายตุ ่ากวาา 18 ปี ไมาฉีดวัคซนี

เดนิทางได)้  

23.30 น. ออกเดนิทางสูานครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) โดยสายการบนิสวสิแอร ์เทีย่วบนิ LX181 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีาวนตัวทุกทีน่ั่ง และสาย

การบนิมบีรกิาร อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวาางเทีย่วบนิตรง สูานครซรูคิ 

 

วนัทีส่อง   ซูรคิ - วนิเทอรท์วัร ์– เฟราเอนิเฟ็ลท ์– คอนสแตนซ ์ 

 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทาานผาานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทาานเดนิทางสูาเมอืงซรูคิ (Zurich)  

 น าทาานถาายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเกาา เป็นสะพานขา้ม

แมาน ้าลมิมัต และเป็นจุดถาายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

 จากนัน้น าทาานสูา Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมาน ้าลมิมัต อสิระใหท้าานไดเ้ก็บภาพและเดนิเลานตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตาางๆก็ได ้

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บาาย น าทาานเดนิทางสูาเมอืงวนิเทอรท์ัวร ์(Winterthur) (ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี  

น าทาานเทีย่วชมเมอืงวนิเทอรท์ัวร ์เป็นเมอืงทีอ่ยูาทางเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีม่เีสนาหท์างการ

ทาองเทีย่วอกีแหาง  
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น าทาานเทีย่วชมเมอืงเกาา (old town) และถาายรปูกบัศาลาวาาการเมอืง (City Hall)  อสิระใหท้าานไดเ้ก็บภาพ

ความสวยงามของเมอืงตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทาานเขา้ชมปราสาทไคเบริก์ (Kyburg Castle) เป็นปราสาททีต่ัง้อยูาบนเนนิเขาและสามารถ

มองเห็นววิแมาน ้ าทอส เป็นปราสาทที่ไดรั้บการยกยาองเป็นมรดกอันล ้าคาาของสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss 

Heritage Site) ปราสาทแหางนี้สรา้งขึน้ในชาวงศตวรรษที ่10 และไดต้กเป็นของราชวงศฮ์อฟบรูก์ในชาวง

ศตวรรษที ่12 น าทาานชมความสวยงามของปราสาทหนิยคุโบราณและเก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

 

  

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงเฟราเอนิเฟ็ลท ์(ระยะทาง 19 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท)ี  

น าทาานเที่ยวชมเมืองเกาาเฟราเอนิเฟ็ลท์ (Old town) และ แวะถาายรูปกับปราสาทเฟราเอนิเฟ็ลท ์

(Frauenfeld Castle) ปราสาทโบราณสรา้งในสมัยศตวรรษที ่14 เป็นอกีปราสาททีถ่อืไดว้าาเป็นมรดกอันล ้า

คาาของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงคอนสแตนซ ์(Konstanz) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 

นาท)ี ตัง้อยูาบนทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรอื ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบ

ทีใ่หญาเป็นอันดับทีส่ามของยุโรป เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรยี และสวติเซอรแ์ลนด ์

นอกจากนีแ้ลว้ เมอืงคอนสแตนซ ์ยงัเป็นเมอืงมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหางหนึง่ของประเทศ เนื่องจาก

เป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลัยคอนสแตนซ ์(University of Konstanz) มหาวทิยาลัยอนัเกาาแกาทีไ่ดก้าอตัง้ขึน้ใน

ปี 1966 และยงัเป็นมหาวทิยาลัยทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 9 มหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศเยอรมนี

อกีดว้ย  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  47 Hotel Konstanz****  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม คอนสแตนซ ์- เกาะไมเนา - ลนิเดา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานชมยาานเขตเมอืงเกาา (Old town) อนัเป็นทีต่ัง้ของอาคารเกาาแกามากมาย  
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น าทาานเขา้ชมวหิารคอนสแตนซ ์(Konstanz Minster) อกีหนึ่งสถานทีท่าองเที่ยวทีม่คีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร์ของเมอืงคอนสแตนซ ์โดยวหิารถูกสรา้งขึน้ในปี 615 เพือ่ถวายแดาพระแมามาร ีตาอมาในปี 

1052 วหิารไดพ้ังทลายลง และไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมาอกีครัง้โดย Bishop Rumold ในชาวงระหวาางปี 1051 - 

1069 และมกีารบรูณะอกีหลายครัง้จวบจนปัจจบุนั  

ไดเ้วลาน าทาานเขา้ชมศาสนสถานซาเลม (Salem Abbey and Palace) เป็นอารามซสิเตอรเ์รยีทีโ่ดดเดาน

มาก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1136 ผาานการบรูณะมาแลว้หลายครัง้ และในการบรูณะแตาละครัง้ก็ไดรั้บอทิธพิล

จากศลิปะในยคุนัน้ๆ นับวาาเป็นอกีหนึง่อารามทีม่คีวามสวยงามโดดเดานทาามกลางแนวเขา 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเดนิทางสูาเกาะไมเนา (Mainau island) หรือ เกาะพฤกษชาตไิมเนา หรือ เกาะดอกไม ้ไม

เนา (Blumeninsel Mainau) อกีหนึง่จุดหมายปลายทางดา้นการทาองเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอันดับตน้ๆ

ของประเทศเยอรมน ีโดยเกาะตัง้อยูาในทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรอื ทะเลสาบโบเดนเซ 

(Bodensee) เป็นเกาะทีไ่ดช้ ือ่วาาเป็นเกาะแหางพฤกษชาต ิซึง่พืน้ทีส่าวนใหญาของเกาะนัน้ไดรั้บการตกแตาง

อยาางงดงามดว้ยไมด้อกและไมเ้มอืงรอ้นทีม่มีากกวาา 500 ชนดิ  

น าทาานแวะถาายรูปกับสวนพระราชวัง (Palace Gardens)ทีส่รา้งมาตัง้แตาปี ค.ศ.1853 โดย Frederick I, 

Grand Duke of Baden อสิระใหท้าานไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงลนิเดา (Lindau) ลนิเดาเป็นเมอืงเกาาทีเ่คยเป็นอาณาจักรอสิระในอดตี

และไดรั้บการกาอตัง้อยาางเป็นทางการมาตัง้แตาปี ค.ศ. 882 ตัง้อยูาบนเกาะในทะเลสาบโบเดนเซ มพีืน้ทีเ่ล็ก

มากขนาดนอ้ยกวาา 1 ตารางกโิลเมตร เมือ่กาอนเมอืงนี้มตีน้มะนาวมาก ก็เลยใชช้ือ่เมอืงวาา Linde ซึง่

ภาษาเยอรมนั (Linden tree แปลวาาตน้มะนาว) หลังจากนัน้ก็เพีย้นมาเรือ่ยๆจนกลายเป็นชือ่เมอืง Lindau  

น าทาานเดนิเลานทีถ่นนแม็กซมิเิลีย่น (Maximillanstrasse) ถนนสายหลักของเมอืงในเขตเมอืงเกาาทีม่อีายุ

กวาาพันปี ตัวเมอืงเกาาเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนโบราณ  จตุรัสทีม่ชีวีติชวีา และตรอกแคบๆ เพือ่ดืม่ด ่ากับ

มนตเ์สนาหข์องเมอืงเกาาแหางรัฐบาวาเรยี  
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น าทาานแวะถาายรูปกับ ศาลากลางเกาา (Altes Rathaus หรอื Old town hall) โบสถท์รงหัวหอม หรอื St. 

Stephan’s church และพพิธิภณัฑป์ระจ าเมอืง (Stadtmuseum)  

จากนัน้น าทาานเดนิเลานบรเิวณทาาเรอืซึง่มสีถาปัตยกรรมทีโ่ดดดานคอื หอคอยมางทวรม์ (Mangturm) มคีวาม

เกาาแกา สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุางเรอืงในอดตีทีเ่กดิจากการคา้กบัประเทศอติาลใีนปลายศตวรรษที ่13 อกีทัง้

ยงัมปีระภาคารเกาา (Lindau lighthouse) และ อนุสาวรยีส์งิโตบาวาเรยี (Bavarian Lion) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1856 และไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์อยาางหนึง่ของเมอืงลนิเดาและรัฐบาวาเรยี อสิระใหท้าานไดเ้ดนิเลาน

เก็บภาพตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Plus Marina Star Hotel****    หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ลนิเดา - ล็อยทเ์คยีรช์อมิอลัก็อย - เคมพเ์ทนิ - ฟุซเซน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูาเมอืงล็อยทเ์คยีรช์อมิอลัก็อย (Leutkirch im Allgau) (ระยะทาง 47 กม. เดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยุาทางตะวันตกของเยอรมนี ในอดตีเมอืงแหางนี้เคยมสีถานะเป็นเสรนีครของ

จักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

น าทาานเขา้ชมปราสาทชรูรอสส ์ซลีล ์(Schloss Ziel) ปราสาทยคุกลางสรา้งขึน้ในชาวงศตวรรษที ่15 และได ้

มกีารบรูณะเรือ่ยมาท าใหไ้ดรั้บอทิธพิลจากศลิปะแบบเรเนอรซ์องส ์และ บาโรค น าทาานเทีย่วชมความงาม

ของปราสาทยคุกลางแหางนี ้ 

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงเคมพเ์ทนิ (Kampten) (ระยะทาง 30 กม. เดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 

เมอืงทีใ่หญาทีส่ดุในอนุภมูภิาคอัลลก์อย แหางสวาเบยี แควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี เชือ่วาาเดมิเป็นทีต่ัง้

รกรากของชาวเคลต ์กาอนทีภ่ายหลังจะถกูปกครองโดยชาวโรมนั เป็นหนึง่ในชมุชนของชาวเยอรมนัทีเ่กาาแกา

ทีส่ดุแหางหนึง่ของประเทศ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเขา้ชมวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆเ์ดมิแหางนกิายโรมันคาธอลคิ สรา้งขึน้

ชาวงศตวรรษที ่13 และเป็นหนึ่งในโบสถท์ี่มขีนาดใหญาทีสุ่ดในประเทศ ณ ยุคสมัยนัน้ภายหลังสงคราม

ศาสนา 30 ปีในชาวงระหวาางปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลังมกีารตาอเตมิเป็นส านักสงฆ ์มกีารสรา้งหอคอยคูา 

และถกูเปลีย่นเป็นวหิารในทีส่ดุ  

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงฟซุเซน (Fussen)  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูาอยูาปลายแควน้บาวาเรยีมชีายแดนหาาง

จากประเทศออสเตรยีเพยีงแคา 5 กม. เทาานัน้ เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงโดางดังเพราะเป็นสถานทีต่ัง้ของปราสาทไมาวาา

จะเป็นนอยชวานสไตน ์ปราสาทคงิสล์ดุวกิ และอืน่ๆ  

น าทาานเทีย่วชมเมอืงเกาา (Old Town Fussen) ใหท้าานได ้ สัมผัสเมอืงแหางสสีันทีป่ระกอบดว้ยหมูาอาคาร

บา้นเรอืนสมยัอดตี เป็นอกีเมอืงนาารักทีนั่กทาองเทีย่วมกัมาเยอืนและสมัผัสบรรยากาศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Luitpoldpark Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่า้  ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน ์– เคเบิล้คารข์ ึน้เขาซุกสปิตเซ ่– โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเขา้ชมปราสาทนอยสช์วานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) และน่ังมนิบิสัเพือ่เขา้ชมปราสาท (***

การใหบ้รกิารของรถมนิบิสัขึน้กบัสภาพอากาศในวันเดนิทาง หากรถมนิบิัสไมาเปิดใหมาบรกิาร บรษัิทจะคนืคาา

มนิบิัสใหก้ับทุกทาาน) ปราสาทนอยสช์วานสไตน์เป็นหนึง่ในปราสาทราชวังทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีเ่ลือ่งลอื สรา้ง

ในครสิตศ์ตวรรษที ่18–19 ในรัชสมัยของพระเจา้ลุดวกิที ่2 ตามจนิตนาการของคตีกวชีาวเยอรมนี  รชิารด์ 

วากเนอร ์ตัวปราสาทมทีีต่ัง้อันนาาทึง่บนหนิผาขนาดใหญายักษ์ สงูกวาา 200 เมตร เหนือออบแกางของแมาน ้า

พอลลัท ทาานจะประทับใจกบัความงามและบรรยากาศทีแ่สนจะโรแมนตกิดังเทพนยิาย ซึง่ วอลท ์ดสินีย ์ได ้

จ าลองแบบไปสรา้งปราสาทไวใ้นดสินยีแ์ลนดท์กุแหางในโลก จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์

 



Page 7 of 16 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บาาย น าทาานเดนิทางสูาสถานอีบิเซา (Eibsee) เพือ่ขึน้กระเชา้สูาเทอืก      ส  ต    (Zugspitzplatt) ยอดเขาทีส่งู

ทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี ทีร่ะดับความสงู 2,962 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล อสิระใหท้าาน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามจากยอดเขาซกุสปิตเซา และ ชมทัศนยีภาพโดยรอบ  

จากนัน้น าทาานเดนิทางลงสูาสถานีอบิเซาดว้ยกระเชา้เคเบิล้คาร ์(***หากสภาพอากาศไมาเอือ้อ านวยและ

กระเชา้ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทน าทาานเทีย่วชมบรเิวณทะเลสาบอบิเซาแทน)  

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงโอเบอรอ์ัมเมอรเ์กา (Oberammergau) เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศทาง

ธรรมชาตทิี่สวยงามของหุบเขา และยังเป็นหมูาบา้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดว้ยการตกแตางผนังอาคาร

บา้นเรือนดว้ยภาพเขยีนทางศาสนา และวิถีชวีติชนบท มศีลิปาชพีทอ้งถิน่เป็นงานแกะสลักไมท้ี่มคีวาม

สวยงามขึน้ชือ่และเป็นสถานทีจ่ัดแสดงอปุรากรระดับโลกที่ชือ่วาา The Passion Play ซึง่เป็นอปุรากรที่

ถาายทอดเรือ่งราวทางศาสนาครสิตท์ีจ่ะจัดขึน้สบิปีตาอหนึง่ครัง้อกีดว้ย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Luitpoldpark Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีห่ก ฟุซเซน – อนิชบ์รคู - เคเบิล้คารข์ ึน้เขานอรธ์เคทเทอ - คฟุสไตน ์- ฮลัลส์ตทัท ์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูาเมอืงอนิชบ์รคู (Innsbruck) (ระยะทาง 111 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

น าทาานขึน้เคเบิล้คารเ์พือ่ชมววิจากเขานอรธ์เคทเทอ (Innsbruck nordkette) เพือ่ชมววิเมอืงอนิชบ์รูคจาก

มมุสูง อสิระใหท้าานไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงอนิชบ์รูค และใหท้าานไดส้ดูอากาศบรสิทุธิไ์ดอ้ยาาง

เต็มอิม่  

สมควรแกาเวลาน าทาานเทีย่วชมเมอืงอนิชบ์รคู ซึง่เป็นเมอืงหลวงของรัฐทโีรล อยูาทางตะวันตกของออสเตรยี 

ตัง้อยูาบนทีร่าบลุามแมาน ้าอนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์ ซึง่สามารถมองเห็นยอดเขาสงูไดแ้กา นอรด์เค

ทเทอ อยูาทางตอนเหนือของเมอืง ยอดพัทแชรโ์คเฟิล และแซรเ์ลส อสิระใหท้าานเทีย่วชมและเก็บภาพ

บรรยากาศเมอืงเกาา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บาาย น าทาานเดนิทางสูาเมอืงคุฟสไตน์ (Kufstein) เมอืงรมิฝ่ังแมาน ้าอนิช ์เป็นเมอืงใหญาอันดับสองแหางรัฐทโิรล 

และเป็นเมอืงโบราณอกีเมอืงทีโ่ดดเดานแหางออสเตรยี  

น าทาานเขา้ชมป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ (Kufstein fortress) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่13  โดยบชิอป

แหางเรเกนสบวรก์ ตาอมาถกูครอบครองโดยจักรพรรดแิมกซมิเิลยีน แหางบาวาเรยีในสมัยศตวรรษที ่15 จนใน

ปี ค.ศ. 1814 ก็ไดก้ลับมาถกูปกครองโดยออสเตรยีอกีครัง้  

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงฮัลลส์ตัทท ์(Hallstatt) (ระยะทาง 165 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชม.) เมอืงมรดกโลกเกาาแกาอายกุวาา 4,000 ปี ซึง่มทีวิทัศนท์ีส่วยงามและดงึดดูนักเดนิทางมากมายใหม้ายัง

เมอืงแหางนี้ เมอืงฮอลส์ตรัทเป็นเมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ มปีระชากรอาศัยไมาถงึ 1,000 คน  มฉีากหลังเป็น

ภเูขาสงูชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี้ตัง้อยูาบนเนื้อทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Halls tatter Sea  จงึตอ้งสรา้งลดหลั่น

เป็นชัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกับสวนลอยฟ้า จนผูค้นทีเ่คยไดม้าเยอืนถงึกับขนานนามกันวาาเมอืงนี้สวยจน

เป็นแบบในโปสการด์หรอืวอลเปเปอร ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl****   หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ฮลัลส์ตทัท ์– เคเบิล้คารข์ ึน้เขาโฮเออรด์คัชไตน ์– แอดมอนท ์- มาเรยีเซลล ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูาเขาโฮเออรด์ัคชไตน์ (Dachstein) เป็นภเูขาหนิปนูในออสเตรยี ตัง้อยูาบรเิวณตอนกลาง

ของประเทศ มคีวามสงู 2,995 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และสงู 2,136 เมตรจากฐานเขา ครอบคลุมอาณา

เขตของรัฐสตเิรยี และรัฐอปัเปอรอ์อสเตรยี ภเูขาแหางนีถ้อืเป็นสาวนหนึง่ของแหลางมรดกโลกอกีดว้ย  

น าทาานขึน้เคเบิล้คาร ์ เพือ่สูาจดุชมววิ Five Fingers สัมผัมทวิทัศน์ทีง่ดงาม ซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีย่อดนยิม 

จดุชมววิ Five Fingers เป็นตัวแทนของหา้สถานที ่ทีส่ามารถชมไดใ้นเทอืกเขาดัชสไตน ์ 

น าทาานชมถ ้าน ้าแข็งยกัษ์ (Ice Cave) ซึง่เปิดใหนั้กทาองเทีย่วทกุทาานเขา้ชมภายในถ ้าน ้าแข็ง ทาานจะไดเ้ห็น

รปูปัน้น ้าแข็งประหลาดทีเ่กดิขึน้จากน ้าทีไ่หลจากทีร่าบสงูดัชสไตน ์ไปจนถงึรอยแตกเล็กๆ ของถ ้า เกดิเป็น

ภาพประตมิากรรมน ้าแข็งภายในถ ้าสวยงามมาก (หากสภาพอากาศไมาเอือ้อ านวยและไมาสามารถเขา้ชม

ภายในถ ้าได ้ทางบรษัิทฯจะน าทาานเทีย่วชมบรเิวณรมิทะเลสาบโกเซาแทน) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเดนิทางสูาเมอืงแอดมอนท ์(Admont) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

น าทาานเขา้ชมอารามแอดมอนท ์(Admont Abbey) ส านักสงฆท์ีม่หีอ้งสมดุเกาาแกาทีใ่หญาทีส่ดุในโลกใน

ศลิปะแบบบาโรค น าทาานเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญาของหอสมดุเกาาแหางอารามแอดมอนท ์ 

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงมาเรยีเซลล ์(Mariazell) (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.45 ชม.)  

 

 

  

น าทาานเทีย่วชมเขตเมอืงเกาาแหางมาเรยีเซลล ์(Old town) เป็นเมอืงของออสเตรยีในรัฐสตเิรยีทางตะวันออก

เฉียงใต ้เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนฐานะศูนยก์ลางกฬีาฤดูหนาว เมอืงนี้ตัง้อยูาในหุบเขา Salza ทาามกลางเทอืกเขา 

Styrian Alps ซึง่มบีรรยากาศทีง่ดงามอกีแหางของออสเตรยี  

น าทาานถาายรปูกบัวหิารแหางมาเรยีเซลล ์(Mariazell Basilica) เป็นสถานทีแ่สวงบญุทีส่ าคัญทีส่ดุในออสเตรยี

และเป็นหนึง่ในวหิารทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุในยโุรป ในโบสถม์รีูปปั้นไมอ้ันนาาอัศจรรยข์องพระแมามารี วหิาร

แหางนีส้รา้งขึน้ระหวาางศตวรรษที ่14 และ 15 ในศลิปะแบบบาโรค  

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงเวยีนเนอร ์นวิสตัทท ์(Wiener Neustadt)   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Wiener Neustadt ****  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด  เวยีนนา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทาานเขา้ชมปราสาทฟอรชเทนสไตน ์(Forchtenstein Castle) เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในชาวงปลายยคุ

กลางใกลก้บัเขตเทศบาลของ Forchtenstein ทางตอนเหนอืของ Burgenland ประเทศออสเตรยี ปราสาท

แหางนีส้รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่15 โดย ลอรด์แมนเทอรเ์บริก์ ภายในตวัปราสาทมหีอคอยสงูทีม่ชี ือ่วาา 

“หอคอยด า” หรอื Black Tower ปราสาทแหางนีย้งัคงไดรั้บการบรูณะไดอ้ยาางสมบรูณ์ยิง่  

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูาเวยีนนา (Vienna) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บาาย น าทาานเทีย่วชม นครเวยีนนา (Vienna) น าทาานสูา Stephansplatz เป็นจัตุรัสทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในกรุงเวยีนนา

และถอืเป็นศูนยก์ลางของเมอืง ชือ่ของจัตุรัสนี้มาจากมหาวหิารทีง่ดงามซึง่เป็นทีต่ัง้ของ Stephansdom 

หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ St. Stephen's Cathedral  

 น าทาานเขา้ชมความงามของมหาวหิารเซน็ตส์ตเีฟน มหาวหิารในสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอันเกาาแกา ซึง่ตัง้

เดานเป็นสงาาอยูาใจกลางกรุงเวียนนา กับเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเดานดว้ยหอคอยทรงแหลมสูง และ

หลังคาโบสถท์ีไ่ดรั้บการตกตแตางลวดลายอยาางวจิิตรงดงาม และยังเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์พระบรมศพของ

จักรพรรดฟิรดีรชิที ่3 และเจา้ชายยจูนีแหางซาวอยอกีดว้ย  

 จากนัน้ใหท้าานชอ้ปป้ิงอยาางอสิระในยาานถนนคนเดนิ “คารท์เนอรส์ตรที” ทีม่นัีกทาองเทีย่วนยิมน่ังจบิกาแฟ

ตน้ต ารับแท ้และชมิชดัเกอรเ์คก้อนัเลือ่งชือ่ของเวยีนนา พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้

มากมาย เชญิทาานเลอืกซือ้หาของฝากจากออสเตรยี อาทเิชาน เครือ่งแกว้เจยีระไน, ครสิตัล ของทีร่ะลกึ

ตาางๆ หรอืสนิคา้แบรนดเ์นมตาางๆ 
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 น าทา่นตรวจ RT-PCR Test (คา่ตรวจไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ EUR 100-120)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NH Danube City Hotel ****หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ เวยีนนา – พระราชวงัฮอฟบวรก์ - กรงุเทพมหานคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทาานเขา้ชมความยิง่ใหญาสวยงามของพระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace)  พระราชวังเดมิของ

ราชวงศฮ์อฟบวรก์ในกรุงเวยีนนายาวนานกวาา 600 ปี เป็นพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรยี สาวนหนึง่ของพระราชวังในปัจจบุนัเป็นทีพ่ านักและท าเนยีบของประธานาธบิดอีอสเตรยี พระราชวัง

สรา้งในศตวรรษที ่13 และมกีารตาอเตมิขยายสาวนเรือ่ยมา พระราชวังแหางนี้เป็นเสมอืนหนึง่ศูนยร์วมอ านาจ

การปกครองทีย่ ิง่ใหญาทีส่ดุในยโุรปและประวัตศิาสตรอ์อสเตรยี และยงัเป็นพระราชวังทีเ่กาาแกาและใหญาทีส่ดุ

ของโลกอกีดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเดนิทางสูา ปานดอรฟ์เอาทเ์ล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาที) เอาทเ์ล็ตขนาดใหญากวาา 130 รา้นคา้ อสิระใหทุ้กทาานชอ้ปป้ิงจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมตาม

อัธยาศัย อาทเิชาน Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบ

รนดช์ัน้น าอืน่ๆ  

19.00 น. น าทาานสูาสนามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

23.20 น. ออกเดนิทางสูากรงุเทพ เทีย่วบนิที ่OS25 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10 ชัว่โมง) 

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวาางเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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ราคาทวัร ์110,000 บาท : 11-20 เม.ย. 65 / 25 เม.ย. – 4 พ.ค. 65 / 19-28 พ.ค. 65 / 20-29 ม.ิย. 65 / 

14-23 ก.ค. 65 / 10-19 ส.ค. 65 / 14-23 ก.ย.65 / 12-21 ตค. 65 / 19-28 ต.ค. 65 

 

อตัราคาาบรกิาร   เม.ย. - ต.ค. 2565 

ผูใ้หญาพัก 2 ทาานตาอหอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวาา 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญา 1 

ทาาน หรอื พกั 3 ทาานตาอหอ้ง ราคาทาานละ 

110,000 

พักเดีย่วเพิม่ทาานละ 21,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญา 2 ทาาน เสรมิเตยีง 103,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(LX/OS) เร ิม่ตน้ทีท่าานละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตาอเมือ่ทีน่ั่ง confirm เทาานัน้) 

 

ไมาเอาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-ZRH//VIE-BKK) 28,000 

กรณีมวีซีาาเชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคาาวซีาาทาานละ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตาจะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยันเทาานัน้ (คดิ ณ วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลาวงหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาานัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญา 3 ทาาน แนะน าใหท้าาน เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทาานมากกวาา  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมาสามารถขอคนืเงนิได ้และไมาสามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทาานละ 1 ใบ น ้าหนักไมาเกนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมาเกนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทาองเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทาองเทีย่วโดยสายการบนิไทย LX/ OS (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมาเกนิ 23 กก./ทาาน) 

 คาาภาษีสนามบนิ,คาาภาษีน ้ามัน,คาาประกนัภัยทางอากาศ 

 คาาประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คาารักษาพยาบาลในตาางประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คาารักษาพยาบาลหลงักลบัจากตาางประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมาครอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คาาภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คาาทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคูา)  

 คาาอาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คาาพาหนะ หรอืรถรับ-สาง ระหวาางน าเทีย่ว, คาาเขา้ชมสถานที,่ คาาวซีาาเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตาางๆ 

 

อตัรานี้ไมารวมถงึ 

 คาาตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คาาทีพั่กกกัตัว 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 

 คาาเจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทาานตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทาานเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คาาใชจ้าายสาวนตัวอาท ิคาาซักรดี คาาโทรศพัท-์แฟกซ ์และคาาใชจ้าายอืน่ๆทีไ่มาไดร้ะบใุนรายการ 

 คาาภาษีมลูคาาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าาย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลาวงหนา้กาอนการเดนิทางหักคาาธรรมเนียมทาานละ 1,000 บาท+คาาใชจ้าายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชานมัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีาาและคาาด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คาาโรงแรม, คาาตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กาลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชาวง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลาวงหนา้ 2-3 เดอืน กาอนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักาอนการเดนิทาง หักคาาทวัร ์50% + คาาธรรมเนยีมทาานละ 1,000 บาท + คาาใชจ้าายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักาอนการเดนิทาง ยดึคาาทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มาสามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคาาใชจ้าาย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีาาเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลามพาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีาาใน

ทกุกรณี ไมาวาาคาาใชจ้าายในการยืน่วซีาาจะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วราวมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบคาาใชจ้าายในการมาพบคณะใหญาดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญาเกดิความลาาชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลาวงหนา้

อยาางนอ้ย 30 วนักาอนการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่าองเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่าองเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคาาเขา้ชมแกาคณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทาองเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลาาชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกาอจราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทาองเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจาายกับบรษัิทตัวแทนในตาางประเทศ  ทาานไมาสามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่าานปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทาานไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กาอนเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมารับผดิชอบคาาใชจ้าายทีเ่กดิขึน้ หากทาานถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมาคืนเงนิคาาทัวรท์ีท่าานช าระมาแลว้  

หากทาานถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่าอไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่าานจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลามสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมารับผดิชอบ หากทาาน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทาองเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลามสเีลอืด

หม ู

 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูาคณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทาานตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทาานจะตอ้งช าระ คาาใชจ้าาย

สาวนตาางทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมาสามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทาานัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทาานัน้) 

 ทาานทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชาน เชยีงใหมา ภเูก็ต หาดใหญา ฯลฯ โปรดแจง้ฝา ายขายกาอนเพือ่ขอค ายนืยันวาาทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แนานอน หากทาานออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมาไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมา

สามารถรับผดิชอบคาาใชจ้าายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
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 เมือ่ทาานจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทาานยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคูา ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่าานมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทาาน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูากับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตาละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตาางกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้าานไมาไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมาสามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหางในยโุรป จะไมามเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูาในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชาวง

ฤดรูอ้นเทาานัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้าาโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทาาตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสาในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชาน มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มาเกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมาเกนิ 100 ml. แลว้ใสารวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตาอเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวาางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทาานซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ราองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตาละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคาาระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทาานไมาอาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวาาทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมาเกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสาวนไมาเกนิ 7.5 x 

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

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวาามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูากบัขอ้ก าหนดของแตาละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มารับภาระ ความรับผดิชอบคาาใชจ้าายในน ้าหนักสาวนทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญาเกนิไป ไมาเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีาาทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทาานัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมาเกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมาแนะน าใหโ้หลดของมคีาาทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญา 

 กรณีกระเป๋าใบใหญาเกดิการสูญหายระหวาางการทาองเทีย่ว (ระหวาางทัวร์ ไมาใชาระหวาางบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมาครอบคลมุคาาชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญาสญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมาสามารถรับผดิชอบชดเชยคาาเสยีหายใหท้าานได ้ดังนัน้ทาานตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสาวนตวัของทาาน 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคาามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสาวนทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมาช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ทาานอืน่ทีร่อควิอยูา โดยถอืวาาลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไมาสามารถออกเดนิทางได ้เชาน มลีูกคา้กลุามใหญายกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชาวงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีาาเหตกุารณ์ดังกลาาวถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวาาบรษัิทฯไดพ้ยายามอยาางสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลาาวแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมายกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สางผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมาได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมาคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีาาแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวาาการยื่นขอวซีาาแบบเดีย่วมาก บาอยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีาากาอนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูากบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตาละกรุ๊ป และปรมิาณงานในชาวงนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวาาลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคาาทวัรท์ัง้หมดกาอนจะทราบผลวซีาา 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลาาว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีาาเดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีาาอยาางรวดเร็วกาอน

ช าระคาาทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีาาเดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีาา กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยาางเครางครัด หากลกูคา้ไมาปฏบิัตติามและวซีาาไมา

ผาาน บรษัิทฯจะถอืวาาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีาาทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคาาบรกิารครัง้ละ 500 บาทตาอลกูคา้ 1 ทาาน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีาาทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมามกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมาคนืคาาวซีาาในทกุกรณี หา
กวซีาาไมาผาานบรษัิทฯจะถอืวาาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมาวาาในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวาาลกูคา้ทาานนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมามกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมาได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวาาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไมาใชห้รือไมาสามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวาาลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมามกีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมาถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคาาใชจ้าายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คาาวซีาา) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคาาธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลาาชา้บาอยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบาง

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสาวนหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลาาชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมาสามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้าวนตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตาไมาครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชาน ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้าานซือ้ประกันสขุภาพระหวาางเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์าางๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมาเกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทาานัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


