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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

 2 ดไูบ - มวินคิ – พระราชวงันมิเฟนบรูก์ – จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์– ชอ้ปป้ิง 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) 

เทีย่วบนิที ่ EK385 (01.35-04.45) // EK49 (08.50-13.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 15.55 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(ปลายเดอืน ม.ีค.-ต.ค เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชัว่โมง พ.ย.-ตน้เดอืน ม.ีค. เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงแลว้  

 

ขอตอ้นรับท่านเขา้สู ่เมอืงมวินคิ (Munich) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศ

รืน่รมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทาง วัฒนธรรมของภูมภิาค 

และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ดน่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนอีกีหลายแหง่ 

 

น าทา่นชม พระราชวงันมิเฟนบรูก์ (Nymphenburg Palace) ตัง้อยูช่านเมอืงมวินคิ เป็นพระราชวัง

บารอกแหง่นีเ้ดมิเป็นทีป่ระทับฤดรูอ้นของพระเจา้ลดุวกิที ่1 ซึง่ไดรั้บการกล่าวขานถงึการตกแต่งภายใน

อนังดงามและสวนสวย ไฮไลทข์องพระราชวังนี้คอื Gallery Beauties ของพระเจา้ลุดวกิที ่1 เพราะเป็น

สถานทีแ่สดงภาพวาดสตรสีวยงาม 36 นางในวงสังคมนวิมคิ รวมถงึภาพวาดนาง โลล่า มอนเทช นัก

เตน้ร าชาวไอรชิ ผูม้คีวามสมัพันธก์บัพระเจา้ลดุวกิที ่1 และเป็นเหตทุีท่ าใหพ้ระองคส์ละราชบลัลังก ์

 



Page 4 of 25 

 

 

 

ชมอาคารบา้นเรอืนทีเ่กา่แกส่วยงามจากยคุสมัยอันรุ่งเรอืงของราชวงศ ์WITTELSBACH บรเิวณจตัรุสั

มาเรยีนพลาตซ ์(Marienplatz) ซึง่ถอืเป็นหัวใจของเขตเมอืงเกา่ และเป็นทีท่ีด่ทีีส่ดุส าหรับการเริม่

ชมเมอืง ในยคุกลางทีน่ีเ่คยเป็นตลาด แตปั่จจบุนัเป็นศนูยก์ลางการจัดงานส าคัญทางวัฒนธรรมตา่งๆ ซึง่

มสี ิง่ที่น่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมอืงใหม ่

(Neuse Rathaus) ทีม่จีดุเดน่อยูท่ีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกวา่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้

ระบ า ใหช้มกันในเวลา 11 โมงเชา้ในหนา้หนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเย็นอกีหนึง่รอบในหนา้รอ้นและมี

โบสถแ์มพ่ระทีง่ดงาม (Frauenkirche) ทีม่โีดมเป็นรปูทรงหัวหอมคูเ่ป็นสญัลักษณ์ 

 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงบรเิวณรอบๆ จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(Marienplatz) ซึง่มรีา้นคา้ รา้นอาหาร 

รา้นไอศกรมีมากมาย มโีต๊ะเกา้อีต้ัง้วางเรยีงรายอยูด่า้นนอกส าหรับนักท่องเทีย่วไดน่ั้งจบิเบยีร ์หรอืทาน

อาหารพรอ้มชมความสวยงามของทอ้งทีน่ีไ้ปดว้ยโดยเฉพาะวันที ่อากาศด ีหรอืแมแ้ตแ่ดดจา้คนเยอรมัน

ก็มกันยิมออกมาน่ังตากแดดเป็นประจ า อกีทัง้บรเิวณยา่นนีย้งัมรีา้นจ าหน่าย สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังเรยีง

รายอยูม่ากมายไมว่่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรอืระดบัเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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 (โรงแรมใจกลางกรงุมวินคิ) 

 

 

3 มวินคิ – เคยีมซ ี– พระราชวงัแฮเร็นเคยีมซ ี– ซาลสบ์วรก์ – สวนมริาเบล – บา้นเกดิโมสารท์ - เบริชเ์ท

สการเ์ดน้ – ลอ่งเรอืทะเลสาบเคอนกิ – โบสถบ์าโธโลมวิ – หมูบ่า้นรมัเซา – ฮลัลส์ตทัท ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาทเทลิทซ ์(Bad Tölz) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 70 กม. เป็นเมอืง

ชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ทางใตข้องนครมวินิค ตัวเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวันออก

ของแมน่ ้าอซีาร ์ปัจจบุนัเมอืงนีข้ ึน้ชือ่เรือ่งสปาน ้าแร ่ 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เกาะแฮเรนคมิเซ ่(Herrenchiemsee) 
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น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแฮเร็นเคยีมซ ี(Herrenchiemsee) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชม. เขา้ชมดา้นใน ตัง้อยูท่ีเ่กาะแฮเร็นกลางทะเลสาบเคยีมเซ เขา้ชมพระราชวังแฮเร็นเคยีมซ ีที่

สรา้งโดยพระเจา้ลดุวกิที ่2 แหง่บาวาเรยี ตามแบบสว่นกลางของพระราชวังแวรซ์ายทีฝ่ร่ังเศส เป็นวังที่

ใหญท่ีส่ดุทีท่รงสรา้ง วังแฮเร็นเคยีมซเีป็นวังทีแ่สดงถงึความชืน่ชมทีพ่ระเจา้ลุดวกิที ่2 ทรงมตี่อพระเจา้

หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส ในหอ้งกระจกบนเพดานเป็นภาพเขยีนของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงประสงคจ์ะ

สรา้งวังนี้ใหท้ัดเทยีมกับพระราชวังแวรซ์าย แต่ทรงสรา้งเสร็จเพยีงส่วนกลางก่อนทีจ่ะสิน้พระชนมจ์งึ

เหลอือกี 50-70 หอ้งทีย่งัไมไ่ดส้รา้ง แตก่ารสรา้งไมไ่ดท้รงตัง้ใจจะใหเ้หมอืนพระราชวังแวรซ์ายไปเสยี

ทกุตารางนิว้ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม. 

เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก เมอืงซาลส์

บวรก์ มคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคทีต่ัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซลัซาค เมอืงซาลส์

บวรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ าคัญ

ของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินคา้บนถนน 

GETREIDEGASSE ของเมอืงทีม่คีวามสวยงามรวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟชัน่มากมาย 
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น าท่านชม สวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดมิทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านา

พันธุส์สีันสวยงาม รูปปั้นและน ้าพุสไตลบ์ารอค สถานทีแ่ห่งนี้ยังเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์

อมตะชือ่กอ้งโลก The Sound of Music  

 

จากนัน้น าชม บา้นเกดิโมสารท์ กวเีอกของโลกชาวออสเตรยีน ปัจจุบันนี้เป็นพพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดง

ประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว 

 

น าท่านเก็บภาพ มหาวหิารซาลสบ์วรก์ (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บารอค สมัย

ศตวรรษที1่7 ของอคัรสงัฆมณฑลโรมนัคาธอลกิแหง่ซาลสบ์วรก์ อทุศิใหก้บันักบญุรเูพริต์และนักบญุแวร์

จลิอิสุ นักบญุรเูพริต์ไดก้อ่ตัง้โบสถข์ึน้ในปี 774 บนพืน้ที ่ทีเ่หลอือยูข่องเมอืงโรมัน และมหาวหิารแห่งนี้

ก็ถูกสรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1181 หลังจากเกดิเพลงิไหมใ้นศตวรรษที่ 17 โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ใหมใ่นสไตล์

บารอคภายใตก้ารน าของ เจา้ชาย-บชิอปวลูฟ์ ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนา 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบริชเ์ทสการเ์ดน้ (Berchtesgaden) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชม. เมอืงนีเ้ป็นทีต่ัง้ของภเูขาวัทซม์นัน ์(Watzmann) ซึง่สงูเป็นอนัดับ 3 ในเยอรมนดีว้ยความสงู 2,713 

เมตร ถอืเป็นหนึง่ในสถานทีปี่นเขายอดนยิม นอกจากนีย้ังเป็นทีต่ัง้ของเคอนชิสเ์ซ ซึง่เป็นทะเลสาบธาร

น ้าแข็งซึง่มคีวามลกึ 

 

น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบเคอนกิ (Konigssee Lake) ซึง่ตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ในรัฐบาวาเรยี 

(ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 40 นาท)ี น ้าในทะเลสาบเคอนกิ ถอืว่าเป็นน ้าทีใ่สและสะอาดทีส่ดุในเยอรมัน 

ดว้ยเหตผุลนีจ้งึอนุญาตใหเ้ฉพาะเรอืพายและเรอืทีใ่ชไ้ฟฟ้าเท่านัน้ ทีส่ามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได ้
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น าทา่นลอ่งเรอืพลังงานไฟฟ้าทัง้หมด เพือ่ไมใ่หเ้กดิมลพษิกบัธรรมชาต ิเนือ่งจากภมูปิระเทศทีโ่อบลอ้ม

ไปดว้ยภูเขา การล่องเรือชมความงดงามของทวิทัศน์ของทะเลสาบแห่งนี้ ไดรั้บการขนานนามและ

ยอมรับใหเ้ป็นมรดกโลก และชว่งไฮไลทค์อืตรงปลายสดุของทะเลสาบจะมนี ้าใสนิง่ราวกบักระจกสะทอ้น

ภาพขึน้มาใหไ้ดช้มความงดงาม  

นอกจากนี้ระหว่างการล่องเรอืจะมกีารเป่าเครือ่งดนตรแีละทีน่่าแปลกใจคอื จะมเีสยีงสะทอ้นกลับมา 

เหมอืนเครื่องดนตรีนัน้เป่ามาจากดา้นหลังภูเขา และอกี 1 จุดแลนด์มาร์คส าคัญของการล่องเรือคือ 

โบสถบ์าโธโลมวิ (โบสถห์วัหอมแดง) หรอื St.Bartholoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชม หมูบ่า้นรมัเซา (Ramsau Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีม่ปีระวัตยิาวนาน ตัง้อยูภ่ายใต ้

การโอบลอ้มของภเูขาใหญน่อ้ยของบาวาเรยีอลัไพน ์ไฮไลทข์องทีค่อืทัศนียภาพอันสวยงามของโบสถ ์

Parish Church of St.Sebastian โบสถส์ขีาวทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาหนิปนู ตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม 

เคยีงขา้งดว้ยล าธารสายเล็ก ๆ ทีส่ะทอ้นแสงแดดออ่น ๆ ในยามเชา้ เป็นภาพทีม่อีงคป์ระกอบลงตัว 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่ หมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์ (Hallstatt) หมู่บา้นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 

Salzkammergut รมิทะเลสาบ ทีซ่อ่นตัวอยูท่า่มกลางขนุเขาอันแสนโรแมนตกิ และไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ใน

พกิดัทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามทีส่ดุของแหง่หนึง่ของโลกอกีดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาตสิดุคลาสสคิ

ของหุบเขาสงูทีโ่อบลอ้มทะเลสาบอันนิง่สงบทีม่นี ้าใสราวกับกระจกครสิตัล ทีพ่รอ้มสะทอ้นภาพความ

อลังการของขนุเขาใหญ่ทีม่หีมิะสขีาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิม่ความอลังการขึน้อกีเป็นทวคีูณ ไป

พรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึง่เตมิไปดว้ยร่องรอย

อารยธรรมของประวัตศิาสตร ์
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 

พกัที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรอืระดบัเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมในหมูบ่า้นมรดกโลกฮลัลส์ตัทท)์ 
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4 น ัง่รถแทรมชมววิเมอืงฮลัสตทัท ์– Gosauseen – เมอืงเซลอมัซ ี– อนิสบ์รกูค ์– หลงัคาทองค า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านชมววิเมอืงฮัลสตัททม์มุสงูดว้ยการ น ัง่รถแทรมขึน้สูย่อดเขาฮัลสตัทท ์ใชเ้วลาเพยีงไม่กีน่าท ี

เคเบลิคาร ์Salzberg จะพาคุณขึน้ไปยังหุบเขา Hallstatt อยา่งสะดวกสบาย ลฟิตแ์ละเสน้ทางแบบพา

โนรามา ใหท้ัศนยีภาพอนัเป็นเอกลักษณ์ของใจกลางเมอืงประวัตศิาสตรท์ะเลสาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใตซ้ ึง่เป็นสว่นอัล

ไพน์ของอัปเปอร์ออสเตรยี ตัง้อยู่ใกลเ้มอืง Gosau ซึง่อยู่ใกลก้ับเมอืง Salzburg ภูเขาทีล่อ้มรอบ

ทะเลสาบเรยีกว่าเทอืกเขาดัคชไตน์ ประกอบไปดว้ย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer 

Gosausee 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซลอมัซ ี(Zell am See) เป็นเมอืงหลวงของเขตเซลอัมซใีนรัฐซารลส์บวรก์ 

ประเทศออสเตรยี เมอืงนีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีเ่รยีกวา่เซลล ์อมั ซ-ีคาพรนุ และเป็นศนูยก์ลาง

การคมนาคมขนสง่ส าหรับภมูภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิสบ์รูกค ์(Innsbruck) ประเทศออสเตรยี ทีม่เีทอืกเขาแอลป์โอบรอบเมอืง

อยา่งยิง่ใหญอ่ลังการ เหมอืนฉากในละครชวีติจรงิ เป็นเมอืงทีฟ้่ากวา้งมาก  

พาชมใจกลางเมอืงเกา่ ทีต่ัง้ของบา้นหลงัคาทอง (Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมอืงเกา่อนิส์

บรูกค ์ทีนั่กท่องเทีย่วเกอืบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร ่าลอื หลังคาทอง ตกึนี้สรา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องจักรพรรดมิาซมิเิลีย่นที1่ เสร็จในชว่งปี ค.ศ.1500 ในสมัยนัน้พระองคแ์ละราชนิีจะ
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ไปประทับทีร่ะเบยีง เวลามงีานเฉลมิฉลองดา้นล่างบรเิวณจัตุรัส และพพิธิภัณฑด์ีๆ  ในเมอืงหลายแห่ง 

เมอืงนีย้งัเป็นตน้ก าเนดิของเครือ่งประดับครสิตัลชือ่ดังอยา่ง Swarovski 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึง่เคยใชต้อ้นรบัราชวงศ์

และบคุคลช ัน้สงูจากตา่งแดนหลายทา่น 

พกัที ่Hotel Adlers, Innsbruck หรอืระดบัเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 (โรงแรมในเมอืง) 
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5 บรเีกนซ ์- Cable car Pfander – เมอืงชไวซ้ ์– น ัง่รถไฟ Stoosbahn – หมูบ่า้นสตสู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงบรเีกนซ ์(Bregenz) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.เป็นเมอืงหลวง

ของรัฐฟอรอ์ารล์แบรค์ รัฐทางตะวันตกสดุของประเทศออสเตรยี เมอืงตัง้อยูป่ลายสดุดา้นตะวันออกของ

ทะเลสาบคอนสตันซ ์ 

 

น าทา่นเขา้สูส่ถานเีพือ่น ัง่กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาพฟานเดอร ์(Pfänder) สงู 1,100 เมตร เป็นจดุชมววิ

ทะเลสาบคอนสแตนซ ์ทีส่วยทีสุ่ดของเมอืง มเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของทะเลสาบและ

เทอืกเขาแอลป์ สดุแสนประทับใจ (โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมหีมิะปกคลุมทัง้เขา) ไดเ้วลาสมควรน าท่าน

เดนิทางลงสูต่ัวเมอืงบรเีกนซ ์

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชไวซ้ ์(Schwyz)  

จากนัน้น าท่านสู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 14 ปี เพื่อน าท่านเปิด

ประสบการณ์ น ัง่รถไฟขึน้เขา Stoosbahn ทีช่นัทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละยโุรป เพิง่สรา้งเสร็จเมือ่ปี 

2017 แทนทีร่ถรางอนัเกา่ทีเ่ปิดใชม้าตัง้แต่ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะมรีูปทรงกลมคลา้ยถังบม่เบยีร์ 

ดแูปลกตาและทันสมยัมาก 



Page 14 of 25 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสตสู (Stoos Unseen) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ปลอดมลพษิและไมใ่ชร้ถยนต ์ตัง้อยู่

บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจ าหมู่บา้นที่ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คซึง่

สามารถถา่ยรปูไดอ้ยา่งสวยงาม สมควรแกเ่วลาน าทา่นลงจากหมูบ่า้น 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทา่มกลางธรรมชาตใินหมูบ่า้นเล็กๆ) 
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6 กรนิเดลิวาลด ์– ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น า้แข็ง – ลเูซริน์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นสูส่ถานใีหม ่กรนิเดลิวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพือ่น ัง่กระเชา้ลอย

ฟ้าใหมล่า่สดุ Eiger Express จงุเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานกีรนิเดลิวาลด ์กรนุด ์

สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พยีง 15 นาท ีและเปลีย่นขึน้รถไฟสูย่อดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch) Top 

of Europe) ไดใ้นเวลาไมเ่กนิ 45 นาท ีประหยัดเวลาจากการเดนิทางโดยรถไฟแบบเดมิไปถงึ 47 นาท ี

(โดยสารรถไฟจากกรนิเดลิวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพือ่ตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานจีงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพ

อันงดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ทีม่อีายเุกา่แกก่ว่า 1,000 ปี 

ชมงาน แกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของ 

ธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่น

หมิะอยา่งเต็มทีเ่ก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเต็ม

อิม่ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนจงุเฟราพรอ้มววิเขาแสนสวย 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แหง่ ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทอืกเขาสวสิแอลป์  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น หรอืไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้นาฬกิา

ยีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอืน่ๆ อกีมากมาย ทะเลสาบ  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร มือ้พเิศษ ฟองด ู
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พกัที ่Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken หรอืระดบั

เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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7 ลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโต – สะพานไมช้าเปล – ซูรคิ – บาหน์ฮอฟสตราสเซอ – สนามบนิซูรคิ - ดไูบ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Luzern) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 34 นาท ีเมอืงพัก

ตากอากาศทีไ่ดช้ ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา 

มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่าย

นาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิง

สนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมอืง

เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 

แหง่ฝร่ังเศส  

 

จากนัน้ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่

เกา่ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้าเปลเป็นสะพาน

ทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแต่ละชอ่งของสะพาน

จะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุว่า 

400 ปี 
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ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอ

ลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแลตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ(Zurich) ศูนยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ

ชวีติชวีาใหแ้กป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter Church) 

โบสถแ์หง่นีม้จีดุเดน่อยูท่ีน่าฬกิาซึง่เป็นนาฬกิาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุกวา่โบสถอ์ืน่ๆ ในยโุรป  

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทไีดช้ือ่ว่าแพงและ

หรหูราทีส่ดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทเิชน่ 

รา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า นาฬกิายีห่อ้ดังอยา่ง Bucherer , Rolex และยีห่อ้อืน่ๆอกีมากมาย 

ถนนเสน้นีม้รีา้นขายนาฬกิาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬกิาชัน้น าของโลก ทีส่ม

กบัค าเลา่ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาทีส่วติเซอรแ์ลนด”์ 

  

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
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22.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซรูคิ กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK086 

(22.15–06.25(+1)) / EK372 (09.40–19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 

ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

08-15 ตลุาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

16-23 ตลุาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

07-14 พฤศจกิายน 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

30 พฤศจกิายน-07 ธนัวาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

27 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 129,999.- 129,999.- 30,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และช าระเงนิมดัจ 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 าหรับทา่นทีพ่ักหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพัก

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  
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  อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.  คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบ Etats Schengen  

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

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไข

แหง่กรมธรรมฯ์  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ัก 

11.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

12.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั)  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6.  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ 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 าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
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4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             

เงือ่นไขการช าระ เงนิแต่หากวซีา่ของท่านไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทูตไมว่่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   

บรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิท ฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด  

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

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยุดยาวเชน่สงกรานต/์ปี

ใหม ่เป็น 60 วนั) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมัดจ า 100% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15–29 วันคืนมัดจ า 50% (หลงัหกัค่าธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิข ึน้จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

 - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทัวร ์

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่ักคา่ใชจ้า่ย 100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารคา่ยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ

ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 



Page 23 of 25 

 

 

 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตุสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุัตเิหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิส่วนตัว ของมคี่าต่างๆระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วอันมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช ้

หนังสอื เดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากท่านไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทัวรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิซึง่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่ับแต่ระบบของสายการบนิ

นัน้ ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นัน้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 
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9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากท่านมนี ้าหนักเกนิกว่าก าหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพ้ักแน่นอน)  

2. เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรับทา่นทีพ่ักหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

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

ละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ

เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่าเครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้่านจะตอ้งน าสัมภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตัวทา่นเอง  

 
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) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด 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 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

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 านวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

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

 


