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21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินเอมิเรตส(์EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 
 
 
01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส(์EK) เท่ียวบิน

ท่ี EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.20 ชั่วโมง 
(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

วันที ่2  ซูริค-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน 
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12.25 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมท่ีเมอร์
เรน หมูบ่า้นบนเทือกเขาแอลป์ เพ่ือความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร ์*** 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) 
เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) 

ในต านานท่ีไดข้ึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 
1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือวา่ เป็นเมืองท่ีปราศจาก
รถยนต ์ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อม
ดว้ยทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง 
ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช่ื้นชม ท่ีดึงดดูใหทุ้กคนตอ้งมา
พิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่ านขึ้นกระ เ ช้ า สู่ ยอดเขาชิ ลธอร์น

(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา 
ซึ่งมีความสงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถ
มองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะ
เล่ืองช่ือ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยังเคยเป็นท่ี
ถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดงัอย่าง James Bond 007 

ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s 
Secret Service” กบัฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ 
ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีมี้
พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 

วันที ่3 เมอรเ์รน-ยอดเขาชิลธอรน์ Sky Line Platform-ทะเลสาบเบรียนซ ์
 สะพานอิเซลท์วาลด-์อินเทอรล์าเคน 
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007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวนา่รูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่าง
สนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกับทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสัมผสัความ
หนาวเย็นไดท่ี้ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นนั่งเคเบิล้คาร ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน
(Interlaken)  เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขา
นอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม
แ ล ะ น่ า ค้ น ห า เ มื อ ง ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอรแ์ลนด  ์ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกับ
ทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีแห่ง
ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงาม
ระหว่างทางกันบ้าง ระหว่างท่ีเราล่องก็จะเจอ
หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลายท่ีตัง้อยู่ติดกับริม
ทะ เลสาบ  จากนั้น ตามรอย ซี รี่ ย์ดัง  Crash 
Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้อง
ทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวย
ธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหนา้ทะเลสาบหัน
หลงัคือเทือกเขา ใหท้า่นเก็บภาพอยา่งจใุจ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 

พักที ่Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ก ริ น เ ด ล วั ล ด์

(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลก
ตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็น
สถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบ

วันที ่4  อินเทอรล์าเคน-กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-เซนต ์กัลเลน 
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กอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนติก น าท่าน
นั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP 
OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้
สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขา
มากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 
ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกั
น า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระ
ใหท้า่นไดส้มัผสัและเล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต ์กัลเลน(St.Gallen) 
ใกลก้ับชายแดนประเทศออสเตรีย ท่ีไดร้บัยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโก้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็น
เมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีควรคา่แก่การเย่ียม
ชม สถานท่ีท่ีห้ามพลาดคือห้องสมุดโบราณ ตัว
อาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตลบ์ารอคดา้นใน
เป็นท่ีเก็บรวบรวมหนงัสือโบราณจ านวนมากและ
วา่กันว่าเป็นหอ้งสมุดโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ในบรเิวณเดียวกนัยงัมีโบสถห์อคอยคูท่ี่เป็นศลิปะในยคุเดียวกนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Radisson Blu Hotel, St.Gallen หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี  ปราสาทสวยท่ีแม้แต่ราชา
การต์นูวอลทด์ิสนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาท

วันที ่5  เซนต ์กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ฟุสเซ่น 
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เจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเด่นและมี
ทะเลสาบและธารน า้ เปรียบไดก้ับปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมี
ทศันียภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) 
เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค 
ตัง้อยู่ท่ีแควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัติด
กับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นบัพนัปีท่ีไดร้บั ฉายา
ว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้
ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) 
และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองท่ีโด่งดงัคู่กันเป็นเวลาชา้นาน 
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความน่ารกั และมี
สิ่งท่ีนา่สงัเกตอีกอยา่งคือ ตวัตกึหรืออาคารบา้นช่องของทัง้เมืองจะตกแตง่ไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู และเบียรเ์ยอรมัน 
พักที ่Hotel Hirsch, Fussen หรือเทยีบเท่า   

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรูกค์(Innsbruck) 
ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบ
เมืองอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละคร
ชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลาง
เมืองเก่า ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes 

Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินน์สบรูค ท่ี
นักท่องเท่ียวเกือบทุกคนอยากเห็นด้วยตาว่า
งดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้รา้งขึน้ตาม
พระราชประสงค์ของจักรพรรดิมาซิมิเล่ียนท่ี1 

วันที ่6  อินสบ์รูกค-์หลังคาทองค า-พพิธิภัณฑส์วารอฟสก ีวัตเตนส-์ซาลซบ์วรก์ 
  สวนมิราเบล-เซนตวู์ฟกัง 
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เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทบัท่ีระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลอง
ดา้นล่างบริเวณจตัรุสั และพิพิธภัณฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งัเป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบั
ครสิตอลช่ือดงัอยา่ง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี  วัตเตนส์

(Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้ริการในปี 
1995 เพ่ือฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการ
ก่อตัง้บริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร ์ศิลปินหลาก
ส่ือเป็นผูอ้อกแบบสถานท่ีท่ีมีทั้งเอกลักษณ์โดด
เด่นและความมหศัจรรย ์สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี ้
ไดน้  าโอกาสมหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว

จ านวนกว่าสิบสองลา้นคนท่ีเดินทางมาเยือนจาก
ทั่วทุกมุมโลก ภายในพืน้ท่ีกวา้งขวางและเต็มไป
ด้ว ยความระยิบ ร ะยับ  คุณจะ ได้พบกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด  ตั้ง แต่อัญมณีและ
เครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ 
SWAROVSKI OPTIK  
น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) 

เ มืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนติกของประเทศ
ออสเตรีย ซาลซบ์วรก์ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยู เนสโก้ เ ม่ื อวัน ท่ี  1 
มกราคม 1997 เป็นเมืองอนัดบัตน้ๆ ของออสเตรีย
ท่ีมีผูค้นไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย 

และเมืองนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
ช่ือกอ้งโลก The Sound of Music นอกจากนีย้งั
เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่ง
ตัง้อยู่บา้นเลขท่ี 9 ถนน Getreidegasse ซึ่ง
ปัจจุบันได้เปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
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เพ่ือใหค้วามรูก้ับผูท่ี้สนใจไดส้มัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานท่ีท่ีโดดเดน่อีกแห่งคือ ปอ้มปราการโฮ
เฮนซาลซบ์วรก์ ท่ีสรา้งอยู่บนเนินเขา น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานท่ีแห่งนีถ้กู
ยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแตเ่ดิมนัน้ถกูสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิต
โดยตกแตง่ดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี โดยมีน า้พเุป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคท่ีสวยงาม ท่ีไดมี้การ
เปิดใหบ้คุคลทั่วไปไดเ้ขา้ชมความงามของสวนดงักลา่วในปี 1858 ท่ีส  าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานท่ี
ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อีกด้วย  น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (St. 

Wolfgang) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบโวลฟ์กงั (Wolfgang) โดยหมู่บา้นนีต้ัง้ช่ือตาม
นกับญุ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมนัโดยก าเนิดและยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุท่ีโดดเดน่ในช่วงศตวรรษท่ี
10 อีกดว้ย เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามของ หมู่บา้นซงัคท ์โวลฟ์กงั ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีสวยงาม และโรแมนติคท่ีสดุเมืองหนึ่งของออสเตรีย อนัเป็นสถานท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวทกุครัง้
ท่ีมาเยือน กระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Scalaria Hotel, St.Wolfgang หรือเทยีบเท่า   

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
(Hallstatt) หมู่บา้นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ท่ีซ่อนตวัอยู่
ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และไดช่ื้อว่า
เป็นหนึ่งในพิกัดท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดของ
แห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กับความงดงามตาม
ธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงท่ีโอบล้อม
ทะเลสาบอันนิ่ งสงบท่ีมีน ้าใสราวกับกระจก
คริสตัล ท่ีพรอ้มสะท้องภาพความอลังการของ
ขุนเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้
ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็นทวีคณู ไปพรอ้มๆ 
กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของ
หมู่บ้านเก่าแก่ เล็กๆ สุดน่ารักซึ่ ง เติมไปด้วย

วันที ่7  เซนตวู์ฟกัง-ฮัลลต์ัทท-์ลินซ-์เวียนนา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา 
  พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 
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รอ่งรอยอารยธรรมของประวตัศิาสตร ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองลินซ(์linz) เมืองท่ีสวยงามทางตอน
เหนือของออสเตรียมีแม่น า้ดานูบใหลผ่าน ในฐานะท่ีเป็นเมืองใหญ่อันดบัสามของประเทศออสเตรีย
เมืองท่ีมีความส าคญัและเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย  การ
ผสมผสานท่ียอดเย่ียมของอาคารประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมท่ีน่าทึ่งพืน้ท่ี สีเขียวและนวัตกรรมท่ี
ทนัสมยั  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคาร 
น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา
(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย 
ฟรีดริช ชมิดท(์Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนี ้
ใช้เ ป็น ท่ีท าการหลักของเ วียนนา และลาน
ดา้นหนา้ใชเ้ป็นท่ีจดังานส าคญัของเมือง น าท่าน
ถ่ายภาพคู่  พระราชวังโฮฟบวร์ก (Hofburg 

Palace)  เดิม เ ป็นนพระราชวังฤดูหนาวของ
ราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น า
ท่ า น แ ว ะ ถ่ า ย รู ปคู่ โบสถ์ เ ซนต์ส เ ตฟาน 

(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้ง
ในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็น
โบสถค์ูบ่า้นคูเ่มืองของประเทศออสเตรีย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่า   
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น า ท่ า น ช ม  พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น์

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์ูรก์ 
เ ริ่ ม มี ป ร ะ วั ติ ก า ร ส ร้ า ง ม า ตั้ ง แ ต่ ก ล า ง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ตอ่มาไดมี้การปรบัปรุงและ
สรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้ง 1,441 

วันที ่8  เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-กรุงเทพ 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัรมี์
คา่ใชจ้า่ยประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตง่ชัน้เย่ียมจ านวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใช้
เป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่ง
อยา่งวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดินเล่นท่ีออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบั
การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ใหท้่านอิสระถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา 
เป็นถนนคนเดินและช้อปป้ิงสายส าคญัแห่งกรุง
เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ตา่งๆ เรียงราย
ตลอดสองขา้งถนน ท่ีถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้
ให้เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผ้าแบรนดเ์นมยอด
นิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , 
LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่อง
แกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลกึตา่งๆ  

21.55 น. ออกเดนิทางจากเมืองเวียงนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส(์EK) เท่ียวบนิท่ี EK126  

  (21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.30 ชั่วโมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 

18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 
 
 
 
 

วันที ่9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์เสาร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

11 - 19 ก.พ. 65 109,999.- 109,999.- 20,999.- 

เสาร-์อาทติย ์
(วนัวาเลนไทน)์ 12 - 20 ก.พ. 65 109,999.- 109,999.- 20,999.- 

ศกุร-์เสาร ์ 04 - 12 ม.ีค. 65 109,999.- 109,999.- 20,999.- 

ศกุร-์เสาร ์
 (วนัหยุดสงกรานต)์ 08 - 16 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

เสาร-์อาทติย ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 09 - 17 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จนัทร ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 10 - 18 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

จนัทร-์องัคาร 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 11 - 19 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

องัคาร-พธุ 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 12 - 20 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 25 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ม ี
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 
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6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 
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