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1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ

  เอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

   

2  ดไูบ - ซูรคิ – สะพานอเิซลทว์าลด ์– แทสช ์- เซอรแ์มท 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK)  

  เทีย่วบนิที ่EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 

  ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหาร

  และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลัง

  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 

2 แหง่ ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทอืกเขาสวสิแอลป์  

 

ระหวา่งทางน าทา่นแวะตามรอยซรีีย่ด์ัง Crash Landing On You ทีส่ะพานอเิซลทว์าลด ์ (Iseltwald 

Bridge) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรยีนซ ์ (Lake Brienz) ววิสวยธรรมชาตแิบบสดุ เรยีกวา่หัน

หนา้ทะเลสาบหันหลังคอืเทอืกเขา  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแทสซ ์ (Tasch) เพือ่ตอ่รถไฟเขา้สูเ่มอืงเซอรแ์มท(Zermatt) หมูบ่า้นในสก ีรสีอร์

ทยอดนยิมของชาวสวสิ ทีต่อ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมม่รีถยนต์

ทีใ่ชน้ ้ามันเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่จักรยาน และเดนิเทา่นัน้  

 

น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิของเมอืงเซอรแ์มททีเ่ห็นทัง้ตัวเมอืงเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ (Matterhorn) อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์ สมัผัสบรรยากาศรอบ

ขา้งและบา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนตกิ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่  Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 

 

3       เซอรแ์มท – เฟียช ์– น ัง่รถไฟกอรน์าแกรท – ยอดเขากอรน์าแกรท – ชเตเคลิแบรก์ - เมอรเ์รน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  ***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพัก 1 คนื เพือ่พักบนโรงแรมทีเ่มอรเ์รน หมูบ่า้นบนเทอืกเขาแอลป์ 

  เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร*์** 

 

น าทา่นสูส่ถานรีถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat Bahn) ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัการน่ังรถไฟฟันเฟืองสู่

ยอดเขากอรน์าแกรท (Gornergrat) ตืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึง่ทา่นสามารถเห็นอยูแ่ค่

เอือ้มชืน่ชมกบัทวิทัศนเ์หนือมา่นเมฆ เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามของหมิะซึง่ปกคลมุยอดเขาตัดกบั

สฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 of 17 

 

 

 

น าทา่นสูล่านหมิะอนักวา้งใหญ ่สนุกสนานกบัการเลน่หมิะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์

(Matterhorn) ยอดเขาทรงพรีะมดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดสินยี์

น าไปเป็นแบบเครือ่งเลน่บิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทัศนโ์ดยรอบที่

สวยงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูช่เตเคลิแบรก์ (Stechelberg) เพือ่น่ังเคเบิล้คารไ์ปยังหมูบ่า้นแสนสวยบนเขา หมูบ่า้น

เมอรเ์รน (Murren) ในต านานทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์อยูส่งูกวา่

ระดับน ้าทะเลกวา่ 1,650 เมตร เมอืงนีข้ ึน้ชือ่วา่ เป็นเมอืงทีป่ราศจากรถยนต ์ทีอ่ยูใ่นออ้มกอดของขนุเขา

ทีร่ายลอ้มดว้ยทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแหง่ ไดแ้ก ่จงุเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ 

มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช้ืน่ชม ทีด่งึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพสิจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชวีติ 

 

น าทา่นเดนิเลน่ตอ่ไปตามทางเพือ่ไปยังหมูบ่า้นกมิเมลวาลด ์(Gimmelwald) ซึง่ระยะทางเดนิ เพยีง 30 

นาท ีแตด่ว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามยิง่นัก ใชเ้วลาเดนิเลน่ถา่ยรปูราวๆ 1 ชัว่โมง ชมววิทวิทัศนข์องเทอืกเขา

แอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท ้ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ฟองด ูและไวน ์

พักที ่  Hotel Alpenruh, Murren หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 
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4  เมอรเ์รน – ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ – ซูรคิ – โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร ์– บาหน์ฮอฟสตราสเซอ 

  - เซนต ์กลัเลน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทัศนแ์บบพาโนรามา ซึง่มคีวามสงูกวา่ 

2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่  ทัง้จงุเฟรา ไอเก 

และมองซ ์ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ ชลิธอรน์ยังเคยเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดังอยา่ง James 

Bond 007 ภาคยอดพยัคฆร์าชนิ ี“On Her Majesty’s Secret Service” กบัฉากแอคชัน่ ทา่มกลางหมิะ 

ซึง่สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบ ี จงึท าใหบ้นนีม้พีพิธิภัณฑแ์บบอนิเตอรแ์อคทฟีของ Bond World 

007 ทีจั่ดแสดงเรือ่งราวน่ารูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้ คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รอืสาวบอนดก์นัไดอ้ยา่ง

สนุกสนาน อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด า่ไปกบัทัศนยีภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผัสความ

หนาวเย็นไดท้ี ่Skyline View Platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมนุ 360 องศา บนยอดเขาชลิธอรน์ 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich) ศนูยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ

ชวีติชวีาใหแ้กป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

ชมความสวยงามของโบสถเ์ซ็นตปี์เตอร ์(St.Peter Church) โบสถแ์หง่นีม้จีดุเดน่อยูท่ีน่าฬกิาซึง่เป็น

นาฬกิาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุกวา่โบสถอ์ืน่ๆ ในยโุรป  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงบาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทไีดช้ือ่วา่แพงและหรหูรา
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ทีส่ดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทเิชน่ รา้น

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า นาฬกิายีห่อ้ดังอยา่ง Bucherer , Rolex และยีห่อ้อืน่ๆอกีมากมาย ถนนเสน้

นีม้รีา้นขายนาฬกิาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬกิาชัน้น าของโลก ทีส่มกบัค าเลา่

ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาทีส่วติเซอรแ์ลนด”์  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนต ์กลัป์เลน (St. Gallen) ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรยี ทีไ่ดร้ับยกยอ่ง

จากองคก์ารยเูนสโกข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลก เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีค่วรคา่แกก่ารเยีย่มชม 

สถานทีท่ีห่า้มพลาดคอืหอ้งสมดุโบราณ ตัวอาคารเองเป็นอาคารเกา่แกส่ไตลบ์ารอคดา้นในเป็นทีเ่ก็บ

รวบรวมหนังสอืโบราณจ านวนมากและวา่กนัวา่เป็นหอ้งสมดุโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ใน

บรเิวณเดยีวกนัยังมโีบสถห์อคอยคูท่ีเ่ป็นศลิปะในยคุเดยีวกนั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที ่  Hotel Radisson Blu หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

5  เซนต ์กลัเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ฟสุเซน่ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) แหง่บาวาเรยี ประเทศ

เยอรมน ีปราสาทสวยทีแ่มแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินยี ์ยังหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจา้หญงินทิราใน

สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ชมววิทวิทัศนอ์นังดงามของตัวปราสาททีโ่ดดเดน่และมทีะเลสาบและธารน ้า 

เปรยีบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไมว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเยอืนในชว่งฤดไูหน ก็จะมทัีศนยีภาพทีแ่ตกตา่งกนั

ออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สดุพเิศษ!! เมนูขาหม ูและเบยีรเ์ยอรมัน 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟสุเซน่ (Fussen) เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตกิ แควน้บา

วาเรยีทางตอนใตข้องเยอรมันตดิกบัชายแดนออสเตรยี เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเยอรมนีเกา่แกนั่บ

พันปีทีไ่ดร้ับ ฉายาวา่ Village of the king’s castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสขีาว และสเีหลอืงทีโ่ดง่ดังคู่

กนัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงทีม่ี

ความน่ารัก และมสี ิง่ทีน่่าสงัเกตอกีอยา่งคอื ตัวตกึหรอือาคารบา้นชอ่งของทัง้เมอืงจะตกแตง่ไปดว้ยสสีนั

ทีส่วยงาม อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และแบรนดเ์นมฯ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่  Hotel Hirsch, Fussen หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

6  อนิสบ์รกูค ์– หลงัคาทองค า - พพิธิภณัฑส์วารอฟสก ีวตัเตนส ์– ซาลซบ์วรก์ – สวนมริาเบล -  

  เซนตว์ฟูกงั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิสบ์รกูค ์(Innsbruck) ประเทศออสเตรยี ทีม่เีทอืกเขาแอลป์โอบรอบเมอืงอยา่ง

ยิง่ใหญอ่ลังการ เหมอืนฉากในละครชวีติจรงิ เป็นเมอืงทีฟ้่ากวา้งมาก  

 

พาชมใจกลางเมอืงเกา่ ทีต่ัง้ของบา้นหลังคาทอง (Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมอืงเกา่อนิส์

บรกูค ์ ทีนั่กทอ่งเทีย่วเกอืบทกุคนอยากเห็นดว้ยตาวา่งดงามสมค าร า่ลอื หลังคาทอง ตกึนีส้รา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องจักรพรรดมิาซมิเิลีย่นที ่ 1 เสร็จในชว่งปี ค.ศ.1500 ในสมัยนัน้พระองคแ์ละราชนิจีะ

ไปประทับทีร่ะเบยีง เวลามงีานเฉลมิฉลองดา้นลา่งบรเิวณจัตรุัส และพพิธิภัณฑด์ีๆ  ในเมอืงหลายแหง่ 

เมอืงนีย้ังเป็นตน้ก าเนดิของเครือ่งประดับครสิตัลชือ่ดังอยา่ง Swarovski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

เขา้ชมพพิธิภณัฑส์วารอฟสก ีวัตเตนส ์(Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพือ่ฉลอง

วาระครบรอบหนึง่รอ้ยปีของการกอ่ตัง้บรษัิท โดยมอีองเดร เฮลเลอร ์ ศลิปินหลากสือ่เป็นผูอ้อกแบบ

สถานทีท่ีม่ทีัง้เอกลักษณ์โดดเดน่และความมหัศจรรย ์ สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่นีไ้ดน้ าโอกาสมหัศจรรยม์า
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มอบใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจ านวนกวา่สบิสองลา้นคนทีเ่ดนิทางมาเยอืนจากท่ัวทกุมมุโลก ภายในพืน้ที่

กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยบิระยับ คณุจะไดพ้บกลุม่ผลติภัณฑค์รบทกุชนดิ ตัง้แตอ่ญัมณีและ

เครือ่งประดับ จนถงึประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์วรก์ (Salzburg) เมอืงเล็กๆ ทีแ่สนจะโรแมนตกิของประเทศออสเตรยี 

ซาลซบ์วรก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่วันที ่1 มกราคม 1997 เป็นเมอืง

อนัดับตน้ๆ ของออสเตรยีทีม่ผีูค้นไปเยอืนเป็นจ านวนมาก ในอดตีทีน่ีเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท า

เหมอืงเกลอืจนร า่รวย และเมอืงนีย้ังเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่กอ้งโลก The Sound of 

Music นอกจากนีย้ังเป็นเมอืงเกดิของคตีกวเีอกของโลก โมซารต์ ซึง่ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่ 9 ถนน 

Getreidegasse ซึง่ปัจจบุันไดเ้ปลีย่นสภาพกลายเป็นพพิธิภัณฑเ์พือ่ใหค้วามรูก้บัผูท้ีส่นใจไดส้มัผัสโลก

ของศลิปินเอก และสถานทีท่ีโ่ดดเดน่อกีแหง่คอื ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขา 

 

น าทา่นเขา้ชมสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สถานทีแ่หง่นีถ้กูยกยอ่งใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุ

ใน ซาลซบ์วรก์ โดยแตเ่ดมินัน้ถกูสรา้งในรปูแบบของเรขาคณติโดยตกแตง่ดว้ยพันธุไ์มห้ลากส ี โดยมี

น ้าพเุป็นสว่นประกอบซึง่เป็นสวนแบบบารอคทีส่วยงาม ทีไ่ดม้กีารเปิดใหบ้คุคลท่ัวไปไดเ้ขา้ชมความงาม

ของสวนดังกลา่วในปี 1858 ทีส่ าคัญ สวนมริาเบล  ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง เดอะซาวดอ์อฟ

มวิสคิ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนตว์ฟูกงั (St. Wolfgang) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบโวลฟ์

กงั (Wolfgang) โดยหมูบ่า้นนีต้ัง้ชือ่ตามนักบญุ Wolfgang ซึง่เป็นชาวเยอรมันโดยก าเนดิและยังเป็น 1 

ใน 3 นักบญุทีโ่ดดเดน่ในชว่งศตวรรษที1่0 อกีดว้ย เดนิเลน่และถา่ยภาพความสวยงามของ หมูบ่า้น
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ซงัคท ์ โวลฟ์กงั ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่วยงาม และโรแมนตกิทีส่ดุเมอืงหนึง่ของออสเตรยี อนั

เป็นสถานทีป่ระทับใจของนักทอ่งเทีย่วทกุครัง้ทีม่าเยอืน กระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่  Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

 

7  เซนตว์ฟูกงั – ฮลัลส์ตทัท ์– ลนิซ ์– เวยีนนา – ศาลาวา่การเมอืง – พระราชวงัโฮฟบวรก์ -  

  โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นฮัลลส์ตัทท ์ (Hallstatt) หมูบ่า้นโบราณเกา่แกเ่ล็กๆ ในแถบ Salzkammergut 

รมิทะเลสาบ ทีซ่อ่นตัวอยูท่า่มกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนตกิ และไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในพกิดัทีม่ทีัศนยีภาพ

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกอกีดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาตสิดุคลาสสคิของหบุเขาสงูทีโ่อบ

ลอ้มทะเลสาบอนันิง่สงบทีม่นี ้าใสราวกบักระจกครสิตัล ทีพ่รอ้มสะทอ้งภาพความอลังการของขนุเขาใหญ่

ทีม่หีมิะสขีาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิม่ความอลังการขึน้อกีเป็นทวคีณู ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศ

อบอุน่ สบายเป็นกนัเองของหมูบ่า้นเกา่แกเ่ล็กๆ สดุน่ารักซึง่เตมิไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของ

ประวัตศิาสตร ์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทีม่าแลว้ตอ้งลอง!!! (เมนูปลาเทราต)์ 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี มนตเ์สน่หข์องเวยีนนาทีด่กึ

ดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยอืนบรรยากาศสดุคลาสสกิของตกึอาคารโทนสขีาวนวลงดงามแบบดัง้เดมิ รปู

ปัน้บคุคลส าคัญ รถมา้ โรงละครโอเปรา่ เป็นเมอืงทีน่่าหลงใหล อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงชมรา้นคา้ หรอืน่ัง

ทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ต าหรับ 

 

น าทา่นผา่นชมศาลาวา่การเมอืงเวยีนนา (Rathaus) ตกึศาลากลางแหง่นีอ้อกแบบโดย ฟรดีรชิ ชมดิท ์

(Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการหลักของเวยีนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นทีจั่ดงาน

ส าคัญของเมอืง  

 

น าทา่นถา่ยภาพคูพ่ระราชวังโฮฟบวรก์ (Hofburg Palace) เดมิเป็นนพระราชวังฤดหูนาวของราชวงศโ์ฮฟ

บวรก์ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุเวยีนนา  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูโ่บสถเ์ซนตส์เตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์กา่แกส่รา้งในศลิปะโกธกิ

ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 ถอืเป็นโบสถค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศออสเตรยี 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชือ่จัดเต็ม Ribs ซีโ่ครงหมยูาว 1 เมตร / ทา่น 

พักที ่  Hotel Mercure Wien, Vienna หรอืเทยีบเทา่   

 

8  เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิง - (สนามบนิเวยีนนา) - ดไูบ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสบ์รูก์ เริม่มปีระวตักิารสรา้ง

มาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 ตอ่มาไดม้กีารปรับปรงุและสรา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้ง 

1,441 หอ้ง ซึง่รวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชัน้เยีย่มจ านวนมาก ในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 

เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น  

ใหท้า่นชมความงามของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติร มกีารจัดท า

สวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพักผอ่นเดนิเลน่ทีอ่อกแบบไดอ้ยา่งลงตัว รับการประกาศใหเ้ป็นมรดก

โลก และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากในกรงุเวยีนนา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

 

ใหท้า่นอสิระถนนสายชอ้ปป้ิงกลางกรงุเวยีนนา เป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแหง่กรงุเวยีนนา มี

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ตา่งๆ เรยีงรายตลอดสองขา้งถนน ทีถ่กูใจขาชอ้ปเพราะมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย 

อาท ิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม สนิคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬกิา ROLEX , LOUIS VUITTON และอกี

มากมาย อกีทัง้เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน ของสะสมหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเวยีนนา เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 

21.55 น. ออกเดนิทางจากเมอืงเวยีงนา กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK126 

  (21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 ชัว่โมง (รวม

  เวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

  บนเครือ่ง 

  

9        กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์ และชาระเงนิมัดจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

** หากต า่กวา่ 20 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกการเดนิทาง ** เนือ่งจากกฎการ

เขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 

เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพัก

ขึน้อยก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.  คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบ Etats Schengen  

7.  คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์  

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

13 - 21 ตลุาคม 65 109,999.- 109,999.- 26,900.- 

10 - 18 พฤศจกิายน 65 109,999.- 109,999.- 26,900.- 

24 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 65 109,999.- 109,999.- 26,900.- 

3 – 11 ธนัวาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

24 ธนัวาคม 65 – 1 มกราคม 66 
(ปีใหม)่ 

129,999.- 129,999.- 35,900.- 

28 ธนัวาคม 65 – 5 มกราคม 66 
(ปีใหม)่ 

129,999.- 129,999.- 35,900.- 
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8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตัวในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพั่ก 

11.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

12.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆเชน่คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6.  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นทีเ่หลอื

ช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.      กรณีวซีา่ยังไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นตามก าหนด             

เงือ่นไขการช าระ เงนิแตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   บรษัิทจะ

คนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมทั่นกาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม ่
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เป็น 60 วัน) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมัดจ า 100% (หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิคา่

มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ/คา่มัดจ าโรงแรม เป็นตน้)  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมัดจ า 50% (หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ/คา่มัดจ าโรงแรม เป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทัวร ์

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดใ้นทกุกรณี หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท คา่บรกิาร คา่ยืน่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็น

กรณีไป อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไป

แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตสุ าคัญเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตวุสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรค

ระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภัย ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

ตั๋วเครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  
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2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯ ไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนิน ้นั 

ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยันจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตั๋วเองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพั่ก 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพั้กแน่นอน)  

2. เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น ้นั  

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตัวทา่นเอง  
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุุดวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณฉุีกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


