KEU030911-EK สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 9วัน 6คืน (AUG22-JAN23)

รหัสโปรแกรม : 23722 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

KEU030911-EK สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 9วัน 6คืน (AUG22-JAN23)

1

กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.

2

คณะพร้อ มกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวก

ซูริค – สะพานอิเซลท์วาลด์ – แทสช์ - เซอร์แมท
01.05 น.

13.20 น.

เย็น

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
(EK) เที่ ย วบิ น ที่ EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ร ะยะเวลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินเมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5
ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านเมื องอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ลอ้ มรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิ สแอลป์ ระหว่างท่านนาท่านแวะตามรอยซี
รี่ยด์ งั Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้ อยู่ทางฝั่งใต้ของ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือ
เทือกเขา
นาท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บา้ นในสกี
รีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้ งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ ปวง เพราะไม่
มีรถยนต์ท่ใี ช้นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ เมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้
นาท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมื องเซอร์แมทที่เห็นทัง้ ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมท
เทอร์ฮ อร์น (Matterhorn) อิ ส ระทุ ก ท่ า นเดิ น เล่ น ชมเมื อ งสู ด บรรยากาศอัน แสนบริ สุ ท ธิ์ สัม ผัส
บรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่า (โรงแรมในหมู่บา้ นเล็กท่ามกลางภูเขา)
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เซอร์แมท – เฟี ยช์ – นั่งรถไฟกอร์นาแกรท – ยอดเขากอร์นาแกรท – ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพัก 1 คืน เพือ่ พักบนโรงแรมทีเ่ มอร์เรน หมู่บา้ นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความ
สะดวกในการถือขึน้ เคเบิล้ คาร์***

กลางวัน

นาท่านสู่สถานี รถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่ง รถไฟ
ฟั นเฟื องสู่ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮ อร์นซึ่ง ท่ าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้ มชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นาท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้
งอเหมื อนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท ดิ สนีย์น าไปเป็ น แบบเครื่ องเล่นบิ๊กธั นเดอร์ Big
Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ช เตเคิลแบร์ก (Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้ คาร์ไปยัง หมู่บา้ นแสนสวยบนเขา
หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ในตานานที่ได้ขึน้ ชื่อว่างดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงู
กว่าระดับนา้ ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ ึน้ ชื่อว่า เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอด
ของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอ
เก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้ช่ืนชม ที่ดงึ ดูดให้ทกุ คนต้องมาพิสจู น์ ความงามด้วยตาตนเอง
สักครัง้ ในชีวิต
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นาท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่ บ้ า นกิ ม เมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน
เพียง 30 นาที แต่ดว้ ยธรรมชาติท่สี วยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์
ของเทือกเขาแอลป์ หมู่บา้ นสไตล์ชาเลต์แท้ๆ

เย็น
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ฟองดู และไวน์
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ )

เมอร์เรน – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น – ซูริค – โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ – บาห์นฮอฟสตราสเซอ -

เซนต์ กัลเลน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สูงกว่า 2,973 เมตร จึงทาให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้
จุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ชิลธอร์นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือ
ดัง อย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัค ฆ์ร าชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทาให้บนนีม้ ีพิพิธภัณฑ์แบบอิ นเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดั แสดงเรื่องราวน่ารูจ้ ากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาท
บอนด์หรือสาวบอนด์กนั ได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
ยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์น
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church)
โบสถ์แห่งนีม้ ีจดุ เด่นอยู่ท่นี าฬิกาซึ่งเป็ นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ กว่าโบสถ์อ่ืนๆ ในยุโรป
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ช่ือว่าแพงและ
หรูหราที่สดุ ในโลก เพราะว่าทัง้ สองฝั่งถนนเป็ นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้ อยู่มากมาย อาทิ
เช่น ร้านเสือ้ ผ้า เครื่องประดับ กระเป๋ า นาฬิกายี่หอ้ ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้ อื่นๆอีก
มากมาย ถนนเส้นนีม้ ีรา้ นขายนาฬิกาเป็ นจานวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็ นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
นาของโลก ที่สมกับคาเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”
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นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซนต์ กัลเลน(St. Gallen) ใกล้กบั ชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ได้รบั ยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้ขึน้ ทะเบียนมรดกโลก เป็ นเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ท่ีควรค่าแก่การเยี่ยม
ชม สถานที่ท่ีหา้ มพลาดคือห้องสมุดโบราณ ตัวอาคารเองเป็ นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้านในเป็ น
ที่เก็บรวบรวมหนังสือโบราณจานวนมากและว่ากันว่าเป็ นห้องสมุดโบราณที่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
โลก ในบริเวณเดียวกันยังมีโบสถ์หอคอยคู่ท่เี ป็ นศิลปะในยุคเดียวกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เซนต์ กัลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเข้า ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่ ง บาวาเรี ย
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหล นาไปเป็ นปราสาทเจ้า
หญิ ง นิ ท ราในสวนสนุ ก ดิ ส นี ย์แ ลนด์ ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์อัน งดงามของตัว ปราสาทที่ โ ดดเด่ น และมี
ทะเลสาบและธารนา้ เปรียบได้กบั ปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมี
ทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์เยอรมัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมื องฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติ ก
แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นับพันปี ท่ีได้รบั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็ นที่ตงั้ ของปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองที่โด่งดังคู่กนั เป็ นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้าน
ทัศนียภาพ เป็ นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของ
ทัง้ เมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสนั ที่สวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าพืน้ เมือง
และแบรนด์เนมฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

อินส์บรูกค์ – หลังคาทองคา - พิพธิ ภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ – ซาลซ์บวร์ก – สวนมิราเบล -

เซนต์วูฟกัง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรู กค์ (Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์ โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็ นเมืองที่ฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า
ที่ตงั้ ของบ้านหลังคาทอง (Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์บรู กค์ ที่นักท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมคาร่าลือ หลังคาทอง ตึกนีส้ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์
ของจักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่ 1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนัน้ พระองค์และราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านล่างบริเวณจัตรุ สั และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้ งั
เป็ นต้นกาเนิดของเครื่องประดับคริสตัลชื่อดังอย่าง Swarovski
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชมพิพิธ ภั ณฑ์สวารอฟสกี วั ตเตนส์ (Swarovski Kristallwelten) เปิ ดให้บริการในปี 1995
เพื่อฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปี ของการก่อตัง้ บริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปิ นหลากสื่อเป็ น
ผูอ้ อกแบบสถานที่ท่มี ีทงั้ เอกลักษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีไ้ ด้นาโอกาส
มหัศจรรย์มามอบให้แก่นกั ท่องเที่ยวจานวนกว่าสิบสองล้านคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
ภายในพืน้ ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด
ตัง้ แต่อญ
ั มณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย
ซาลซ์บวร์กได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็ น
เมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที่มีผคู้ นไปเยือนเป็ นจานวนมาก ในอดีตที่น่ีเป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงด้า น
การทาเหมืองเกลือจนร่ารวย และเมืองนีย้ ังเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือก้องโลก The
Sound of Music นอกจากนีย้ ังเป็ นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ่งตัง้ อยู่บา้ นเลขที่ 9
ถนน Getreidegasse ซึ่งปั จจุบนั ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู ้กบั ผูท้ ่ีสนใจได้
สัมผัสโลกของศิลปิ นเอก และสถานที่ท่ีโดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ที่สร้างอยู่
บนเนินเขา
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เย็น

นาท่านเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถ้ กู ยกย่องให้เป็ นสวนสาธารณะที่สวย
ที่สดุ ใน ซาลซ์บวร์ก โดยแต่เดิมนัน้ ถูกสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งด้วยพันธุไ์ ม้หลากสี
โดยมีนา้ พุเป็ นส่วนประกอบซึ่งเป็ นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ได้มีการเปิ ดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม
ความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ที่สาคัญ สวนมิราเบล ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง
เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่หอ้ มล้อมไปด้วยทะเลสาบ
โวล์ฟกัง (Wolfgang) โดยหมู่บา้ นนีต้ งั้ ชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็ นชาวเยอรมันโดยกาเนิดและ
ยังเป็ น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามของ
หมู่บา้ นซังคท์ โวล์ฟกัง ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติ กที่สุดเมืองหนึ่ง ของ
ออสเตรีย อันเป็ นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครัง้ ที่มาเยือน กระทั่งได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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เซนต์วูฟกัง – ฮัลล์สตัทท์ – ลินซ์ – เวียนนา – ศาลาว่าการเมือง – พระราชวังโฮฟบวร์ก - โบสถ์
เซนต์สเตฟาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) หมู่บา้ นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ช่ือว่าเป็ นหนึ่ง
ในพิกดั ที่มีทศั นียภาพสวยงามที่สดุ ของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสดุ
คลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้อมทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีนา้ ใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้อมสะท้อง
ภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ท่มี ีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลังการขึน้ อีก
เป็ นทวีคณ
ู ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็ นกันเองของหมู่บา้ นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่ง
เติมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวัติศาสตร์
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กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทมี่ าแล้วต้องลอง!!! (เมนูปลาเทลาต์)
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่หข์ องเวียนนา
ที่ดกึ ดูดให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาวนวลงดงามแบบ
ดัง้ เดิม รูปปั้ นบุคคลสาคัญ รถม้า โรงละครโอเปร่า เป็ นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งชม
ร้านค้า หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุน่ และขนมเค้กต้นตาหรับ
นาท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา (Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้ อกแบบโดย ฟรีดริช
ชมิดท์ (Friedrich Schmidt) ปั จจุบนั ตึกนีใ้ ช้เป็ นที่ทาการหลักของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็ น
ที่จดั งานสาคัญของเมือง นาท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก(Hofburg Palace) เดิมเป็ นนพระ
ราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา นาท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์
สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13
ถือเป็ นโบสถ์ค่บู า้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขนึ้ ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน
พักที่ Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่า
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เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ช้อปปิ้ ง - (สนามบินเวียนนา)-กรุ งเทพ
เช้า

กลางวัน

21.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชมพระราชวังเชินบรุ นน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั ส์บูรก์ เริ่มมีประวัติการ
สร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วย
จานวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่
ประทับซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทาสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็ นสวนพักผ่อนเดิน
เล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
มากในกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ให้ท่านอิสระถนนสายช้อปปิ ้งกลางกรุ งเวียนนา เป็ นถนนคนเดินและช้อปปิ ้งสายสาคัญแห่งกรุ ง
เวียนนา มีหา้ งสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่ถกู ใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้
เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้ เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินกรุ งเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่
EK126 (21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
19.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺

กาหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

15 - 23 กันยายน 65

105,999.-

105,999.-

26,900.-

13 - 21 ตุลาคม 65

109,999.-

109,999.-

26,900.-

10 - 18 พฤศจิกายน 65
24 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม
65
3 – 11 ธันวาคม 65
24 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66
(ปี ใหม่)
28 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66
(ปี ใหม่)

109,999.-

109,999.-

26,900.-

109,999.-

109,999.-

26,900.-

119,999.-

119,999.-

30,900.-

129,999.-

129,999.-

35,900.-

129,999.-

129,999.-

35,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุ ณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้ หมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุท่ีบริษัทฯแจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
**ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ตงั้ แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ ที่มีหอ้ ง
3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพักขึน้ อย่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

KEU030911-EK สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 9วัน 6คืน (AUG22-JAN23)

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คมุ้ ครอง โรคประจาตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมที่พกั
นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่านา้ หนักกระเป๋ า (น้าหนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของท่าน
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การจองและการชาระ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่ า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริษั ทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านัน้
หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด
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เงือ่ นไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปี ใหม่ เป็ น60วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หกั ค่าใช้จ่าย 100%
- กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์ นการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรค
ระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั อาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั ิเหตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและ
เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าได้ ทัง้ นีท้ างบริษัทจะคานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ทุกท่านเป็ นสาคัญ
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีคา่ ส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีท่ีทา่ นจะใช้หนังสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก
เหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ ่นี ่งั วิลแชร์หรือ บุคคล
ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็ นรายกรณี
ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการหรือ
ยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ทางบริษัท จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ นสาคัญ
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ตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตั๋วเครือ่ งบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับท่าน จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
ทางบริษัทฯ ได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000
บาทแล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯ ได้ทาการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ วั Refund) ผูเ้ ดินทาง
ต้องเป็ น ผูร้ อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้ อยู่กบั แต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็ นผูก้ าหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่น่งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ท่นี ่งั ตามที่ท่านต้องการได้
กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ที่น่งั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
นา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึน้ เครื่องสายการบินเป็ นผูก้ าหนดหากท่านมีนา้ หนักเกินกว่ากาหนด
ท่าน จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนัน้ เอง
ทางบริษัทฯไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

่ ัก
โรงแรมทีพ
1.
2.
3.
4.

บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้
ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พกั แน่นอน)
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขนึ ้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรม เท่านัน้ ที่มีหอ้ ง 3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้หอ้ งพกั แบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้
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5.

6.

7.
8.

กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยว
อาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆและแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่าน้นั
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรือบางครัง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1.

2.

3.
4.

การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่าน้นั เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็ นผู้
เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่า
ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ สิน้ และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ท่จี ะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
กรณีท่ที า่ นวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รียกเก็บและท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรือศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ
ประเทศที่ท่านพานักอาศัยอยู่
ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
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➢
➢
➢

หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

