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23.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ROW U เคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตต ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• สนามบนิดไูบ    (-/-/-) 
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02.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 377  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่EK087 

13.20 น. เดนิทางถงึเดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Luzern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หนึง่ในเมอืงที่

งดงามทีส่ดุของประเทศ 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึง่

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการร าลกึถงึทหารหาญชาวสวสิผูซ้ ือ่สัตยต์่อ

หนา้ทีจ่นวนิาทสีดุทา้ย อนุสาวรยีน์ี้คอืสัญลักษณ์ส าคัญของลู

เซริน์ทีไ่มม่นัีกทอ่งเทีย่วคนไหนพลาดมาทีน่ี ่

 

 

 

 

 น าทา่นชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) อนัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดช้ือ่ว่าเป็นสะพาน

ไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก ทอดยาวระหวา่งแมน่ ้า Reuss โดยสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 

วนัทีส่อง ดไูบ • ซูรคิ • เมอืงลเูซริน์ • อนสุาวรยีส์งิโต • สะพานไมช้าเปล  (-/-/เย็น) 
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 จากนัน้ ใหท้่านไดช้มความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมอืงใน เขตเมอืงเกา่ (Oldtown) ดว้ยตัว

อาคารสไตลย์โุรปผนวกกบัรา้นสมยัใหม ่ท าใหเ้ป็นหนึง่ในความวเิศษของเขตนี้ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั Hotel Astoria Luzern หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 (โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี พาท่านขึน้สู ่

ยอดเขาทสิลสิ (Titlis) โดยกระเชา้หมนุแบบ 360 องศา ทีค่วามสงู 3,239 เมตร  

 

 เขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto) ทีไ่มเ่คยละลาย ชมทวิทัศนข์องยอดเขาตา่งๆ ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ

อนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ Panorama Titlis restaurant รา้นอาหารทีอ่ยูท่า่มกลางเทอืกเขา

พรอ้มกบัววิเทอืกเขาแอลป์ 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์กลัแลน (St.Gallen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

อกี 1 เมอืงทีม่คีวามเก่าแก ่และสวยงามเป็นอยา่งมากจนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห ้

เป็นเมอืงมรดกโลก ใหท้่านได ้เดนิเล่นอสิระในตัวเมอืง ซึง่มรีา้นคา้มากมายรวมถงึรา้นของฝากต่างๆ 

เคลา้กบับรรยากาศของบา้นเรอืนทีม่คีวามสวยงามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

วนัทีส่าม เมอืงแองเกลิเบริก์ •  น ัง่กระเชา้หมนุแบบ 360 องศาสู ่ยอดเขาทสิลสิ • ถ า้น า้แข็ง • เมอืงเซนต ์

กลัป์แลน   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ! เมนูสวสิฟองด ู3 ชนดิ ชสี ออย และช็อกโก

แล็ต แบบจดัเต็ม 

 

 

 

ทีพ่กั Radisson Blu Hotel St. Gallen หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 (โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาดซุ (Vaduz) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ ลิ

กเตน สไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ มปีระชากร

กวา่ 5,100 คน ซึง่ประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิต ์นกิายโรมนัคาทอลกิ 

 

 

 

 จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงท่านจะไดพ้บกับ ศาลากลางเมอืงวาดซุ (Vaduz City Hall) ตัง้อยู่

บนถนนสาย Städtle ซึง่เป็นยา่นทีพั่กโรงแรม รา้นอาหารและคาเฟ่จ านวนมาก ทีน่ี่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.

1932 ไดรั้บการปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ.1982 ถงึ ค.ศ.1984 ดา้นหนา้สามารถมองเห็นตราแผ่นดนิซึง่

แกะสลักดว้ยหนิเหนอืประตทูางเขา้  

 

 น าท่านถ่ายรูปกับ วหิารเซนตฟ์ลอรนิ (St. Florin Cathedral) สถานทีส่ าคัญทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุ

ในเมอืงวาดุซ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1874 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธคิ เป็นศูนยก์ลางของครสิตจักรนกิาย

โรมนัคาทอลกิในวาดซุ 

  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงวาดซุ • ศาลากลางเมอืงวาดซุ • วหิารเซนตฟ์ลอรนิ • เมอืงอนิสบ์รคุ  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางลงเขา้สู ่เมอืงอนิสบ์รุค (Innsbruck) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชม.) 

เป็นเมอืงหลวงของรัฐทโีรล ซึง่อยูท่างตะวันตกของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ ้าอนิน ์กลาง

หุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะขนาดใหญ่ยักษ์ประกบอยู่ทางทศิ

เหนอื และทศิใต ้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิและสถาปัตยกรรมสวยงาม 
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 จากนั้นน าท่านเดินชม ย่านเมอืงเก่า (Old Town) บา้นเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดา้น

สถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งงดงาม ไมว่า่จะเป็นซุม้ดอกไม ้หรอืไมเ้ลือ้ยตามประต ูบานหนา้ตา่ง  

 

 น าทา่นชมอกี 1 ในสญัญาลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงอนิสบ์รุคคอื หลังคาทองค า (Golden Roof) หลังคา

สไตลบ์ารอกผสมสไตลโ์กธคิทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีงตกแตง่ดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผน่ สรา้งใน

ศตวรรษที ่16 เพือ่เฉลมิฉลองการอภเิษกสมรสครัง้ที ่2 ของจักรพรรดแิมกมเิลยีนที ่1  

 

 ชม หอคอยประจ าเมอืงอนิสบ์รุค (Stadtturm Innsbruck) ตัง้อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ใกลก้ับอาคารหลังคา

ทองค า สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1450 เดมิเป็นทีใ่หส้ังเกตการณ์และยังเคยใชเ้ป็นทีคุ่มขังนักโทษอกีดว้ย 

ปัจจบุนักลายเป็นหอชมววิเมอืงส าหรับนักทอ่งเทีย่ว อสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั Austria Trend Hotel Congress หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 (โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่การม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ (Garmisch Partenkirchen) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงสวยในเขตเทอืกเขาแอลป์ เป็นแหล่งเล่นสกทีีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ เมอืง

แหง่นีเ้คยเป็นสถานทีจ่ัดโอลมิปิกฤดูหนาว 1936 บรเิวณใกลเ้คยีงยังเป็นทีต่ัง้ของซกุสปิตเซ ่ภเูขาทีส่งู

ทีส่ดุในเยอรมน ีและยงัเป็นบา้นเกดิของคตีกวชีือ่ดังอยา่ง รชิชารท์ ชเตราส ์ซึง่จะมกีารจัดเทศกาลดนตรี

รชิชารท์-ชเตราสใ์นเดอืนมถินุายนของทกุปี 

 

 

 

 จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Cable Car ขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ซึง่เป็นยอด

เขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ใหท้่านเก็บภาพประทับใจ

จากจุดชมววิบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน บนความสูง 

2,964 เมตร จากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิว

ทวิทัศน์รอบตัวซึง่ประกอบไปดว้ยยอดเขากว่า 400 

ยอดในเขตแดนออสเตรยี อติาล ีทีท่ าใหเ้กดิกจิกรรม

การท่องเทีย่วไดท้ัง้ปีคอื สกใีนฤดูหนาวและเดนิเขา

ในฤดรูอ้น เมือ่มองจากยอดเขาจะเห็นทวิทัศน์งดงาม

กวา้งไกลไปถงึ 4 ประเทศดว้ยกันคือ เยอรมน ี

ออสเตรยี อติาลแีละสวสิเซอรแ์ลนดโ์ดยมยีอดเขาที่

อยู่เคยีงกันอกี 3 ยอดคอื แอลป์สปิตซ ์(Alpspitz), 

ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขาซุกสปิตเซ ่

 

วนัทีห่า้ การม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ • น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Cable Car ขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่• เมอืงมดิ

เทนวาลด ์• การม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมดิเทนวาลด ์(Mittenwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ีเมอืง

กลางป่า ตัง้อยูเ่ชงิเขาคารเ์วนเดล (Karwendel) ซึง่มคีวามสงูถงึ 2,244 เมตร พรมแดนระหว่างเยอรมัน

กบัออสเตรยี หมูบ่า้นเล็กๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาเอลป์ ไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับตน้ๆในเรือ่ง

ของความสวยงามของเยอรมน ีอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับ เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ (Garmisch Partenkirchen) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารท้องถิ่น 

พเิศษ เมนขูาหมเูยอรมนัตน้ต ารบัแท ้

ทีพ่กั Mercure Garmisch Partenkirchen หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

 (โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้

เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการ

แจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดนิทาง ขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่หมูบ่า้นปรนี (Prien am Chiemsee) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  ซึง่เป็น

หมู่บา้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดรมิทะเลสาบคมีเซ หรอืทะเลสาบบาวาเรยี ตัง้อยูใ่จกลางแควน้บาวาเรยีตอนเหนือ

ระหวา่งเมอืงมวินคิและซาลส์บวรก์ เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญในเขตภมูภิาคทะเลสาบคมิเซ ่ 

 

 น าท่านล่องเรือไปยัง  เกาะแฮเ ร็นกลางทะเลสาบคีมเซ่ เขา้สู่  พระราชวงัแฮร์เร ินคีมเซ 

(Herrenchiemsee Palace) ซึง่ตัง้อยู่กลางทะเลสาบ เป็นพระราชวังทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าสวยทีสุ่ดของ

กษัตรยิล์ุดวกิทีส่องแห่งแควน้บาเยริน์ โดยมพีระประสงคใ์หส้รา้งเลยีนแบบพระราชวังแวรซ์ายน์ แต่ให ้

หรหูราอลังการกวา่ดว้ยเทคโนโลยอีนัทันสมยัในยคุนัน้มทีัง้น ้าประปา น ้าพ ุ หอ้งน ้า หอ้งสว้ม  และระบบ

ท าน ้ารอ้นในอา่งอาบน ้าอกีดว้ย 

 

 

 

 ใหท้่านไดเ้ดนิชมความงดงามภายในพระราชวังซึง่ไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพภายใน และไมค่วรพลาดชม

โคมระยา้ใน หอ้งเสวย (Chandelier of Meissen porcelain) ซึง่กลา่ววา่เป็นโคมระยา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

วนัทีห่ก หมูบ่า้นปรนี • เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบคมีเซ ่• พระราชวงัแฮรเ์รนิคมีเซ • เมอืงฮลัลส์ตทั • เมอืง

เซ็นท ์วฟูกงั       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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 จากนัน้น าทา่นน่ังเรอืกลับสู ่ทา่เรอืเมอืงปรนี 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 จากนัน้ พาท่านเดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นมรดกโลกทีไ่ดรั้บการขนานนามว่า เป็นหมูบ่า้นมรกดกโลกที่

สวยทีส่ดุในโลก ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

 

 

 

 เมอืงมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตัง้อยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถงึ 

1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดนิทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ดว้ยทัศนียภาพตระการตา ที่

ธรรมชาตแิละมนุษยร์่วมกันประกอบขึน้ท าให ้เป็นสถานทีท่ีเ่ป็น The Must ของยโุรปตะวันออก เลย

ทเีดยีว ใหท้า่นอสิระในการซมึซบับรรยากาศของเมอืงมรดกโลก 
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 กอ่นพาทา่นชม เมอืงเซ็นท ์วฟูกงั (St.Wolfgang) อกีหนึง่เมอืงทีม่ทีะเลสาบทีส่วย และยังเป็นเมอืง

ตากอากาศทีเ่ลือ่งชือ่ของประเทศอกีดว้ย ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอรยิบทกับธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรมที่

อยูก่นัอยา่งกลมกลนืและลงตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หากพกัทีฮ่ลัลต์ทัท ์จะพาทา่นเทีย่วทีเ่ซ็นทว์ฟูกงักอ่น 

แตห่ากพกัทีเ่ซ็นทว์ฟูกงั จะพาทา่นเทีย่วฮลัสตทัทก์อ่น** 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มเมนปูลาเทรา้ช ์

ทีพ่กั Heritage Hotel Hallstatt หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 (โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกราซ (Graz) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) อยู่ทางตอนใต ้

ประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสองของประเทศรองจากเมอืงหลวงอยา่งกรงุเวยีนนา  

  

 น าท่านชม พระราชวงัเอกเกนเบริก์ (Eggenberg Palace) พระราชวังออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบกอธกิและบาโรก เริม่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 โดยไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 

ค.ศ. 2010 ตัง้ตระหงา่นอยูร่มิเชงิเขา 

 

 

 

 น าทา่นชม เขาชลอสเบริก์ (Schlossberg Castle Hill) เป็นเนนิเขาทีป่กคลมุไปดว้ยตน้ไม ้และเป็น

ทีต่ัง้ของ ป้อมปราการกลางเมอืง รวมทัง้ หอนาฬกิาเกา่แก ่(Uhrturm) สัญลักษณ์ประจ าเมอืง ปัจจุบัน

เนนิเขาแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะสามารถมองเห็นววิเมอืงไดก้วา้งไกล เป็นทีต่ัง้ของสถานบันเทงิคาเฟ่ 

และรา้นอาหารหลายแหง่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงกราซ • พระราชวงัเอกเกนเบริก์ • เขาชลอสเบริก์ • Designer Parndorf Outlet • กรงุ

เวยีนนา    (เชา้/กลางวนั/-) 



Page 17 of 28 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืง (Rathaus), พพิธิภัณฑอ์าวุธ

โบราณ, สสุานแห่งกษัตรยิ ์Ferdinand ที ่2 โบสถต์่างๆ รวมทัง้หอนาฬกิาทีจ่ะมหีุ่นไมแ้ต่งกายแบบ

ทอ้งถิน่ออกมาเตน้ระบ าตามเสยีงเพลง นอกจากนีย้งัมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายเรยีงรายอยูส่องฝ่ังถนน 

อสิระใหท้า่นไดซ้ือ้ของทีร่ะลกึ และของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่Designer Parndorf Outlet (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงใหเ้วลา

ท่านไดอ้สิระ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมาก มาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 



Page 18 of 28 

 

 

 

,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 

DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

เย็น อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

 

 จากนัน้น าท่านมุง่หนา้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงหลวงของ

ออสเตรยี และดนตรคีลาสสคิ เป็นเมอืงทีโ่มสารท์มาพ านักในยคุทีรุ่ง่เรอืงของชวีติ เมอืงหลวงแสนสวยที่

ตดิอนัดับเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในโลก 

 

 

 

ทีพ่กั NH Hotel Danube City หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 (โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม พระราชวงัและ

สวนเชินน์บรุน (Palace and 

Gardens of Schonbrunn) 

พระราชวังฤดูรอ้นของราชวงศ์ฮับส์

บวรค์ สรา้งแบบบาโรก ค าว่าเชนิน์บรุน 

นั้น มีความหมายว่า น ้าพุรอ้นอันแสน

สวยงาม โดยมีการรเิริม่สรา้งในช่วงปี 

ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปัจจุบันนั้น

สรา้งและต่อเตมิในสมัยของพระนางมา

เรยี เทเรซา่ โดยมพีระราชประสงคใ์หม้ี

ความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียม

พระราชวังแวรซ์ายน์ของราชวงศบ์ูรบ์ง 

และดว้ยพระองคท์รงโปรดสเีหลอืงมากจงึไดม้กีารใชส้เีหลอืงโทนพเิศษตกแต่ง และต่อมาสเีหลอืงโทน

นีนั้น้จงึไดช้ือ่อยา่งเป็นทางการวา่สเีหลอืงเทเรซา่  

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

วนัทีแ่ปด พระราชวงัและสวนเชนินบ์รนุ • ถนนคารท์เนอร ์ (เชา้/กลางวนั/-) 
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 จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street) ถนนคนเดนิแหง่แรกๆ ของยโุรป ทีม่มีาตัง้แต่ใน

สมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนทีมุ่่งสู่กรงโรมในสมัยนัน้ เป็นที่รูจั้กกันในชือ่ของ Strata Carinthianorum 

ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงในช่วงศตวรรษที่ 19 ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 บา้นเรือน

สว่นมากถกูท าลายทางการก็ไดส้รา้งตกึรามบา้นชอ่งทีร่ปูแบบเดมิ 

 

 

 

 นอกจากนัน้ยงัมศีาสนสถานทีส่ าคัญบนถนนแห่งนี้อกีแห่งหนึง่ คอื อาสนวหิารสเตฟาน (St. Stephen's 

Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่ทีอ่ยู่มาตัง้แต่ปี 1160 ตัวอาสนวหิารสรา้งดว้ยหนิปูนมคีวามยาว 107 เมตร 

กวา้ง 70 เมตร และ สงู 136.7 เมตร มรีะฆงัทัง้หมด 23 ใบ ใบใหญท่ีส่ดุชือ่วา่ ระฆงัพุมเมรนิ ทีม่นี ้าหนัก

ถงึ 20,130 กโิลกรัม ถอืเป็นระฆงัแบบแกวง่ทีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรยี และเป็นอนัดับ 2 ของยโุรป รองจาก

ระฆังปีเตอร ์ของเยรมันเท่านัน้ กล่าวกันว่าบโิทเฟ่นรูต้ัวว่าตนสูญเสยีการไดย้นิ เพราะว่าเมือ่หันมองไป

บนอาสนวหิารแหง่นีแ้ลว้เห็นนกบนิออกจากหอระฆงัแตก่ลับไมไ่ดย้นิเสยีงระฆงัเหมอืนเคย 
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เย็น อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

 

  จนกระทั่งไดเ้วลา พอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตกิรุงเวยีนนา เพือ่ท าการเช็คอนิ 

และท าคนืภาษี (TAX REFUND) 

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตต ์เทีย่วบนิที ่EK126 **บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

 

 

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

09.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิเอมเิรตต ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ ดไูบ • สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ  (-/-/-) 
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หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 12 เมษายน 2566 30+1 105,999 105,999 104,999 +15,000 

11 – 19 เมษายน 2566 31+1 112,999 112,999 111,999 +15,000 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2566 25+1 105,999 105,999 104,999 +15,000 

28 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2566 26+1 99,999 99,999 98,999 +15,000 

**ทปิหวัหนา้ทวัร ์ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง  

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
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 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอบุัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 51,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด

หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 
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 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอื ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ท่าน ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกัน อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวัน

เหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรณุากรอกขอ้มลูส าคัญส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

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 ี

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 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
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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 

 


