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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 

 2 มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูรก์ – จัตุรัสมาเรยีนพลาตซ ์– ช้อปป้ิง 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอร์ไลน์ 

(EK)  เที่ยวบินที่  EK385 (01.35-04.45) // EK49 (08.50-13.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 15.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ขอตอ้นรบัท่านเขา้สู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้
เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง
ทาง วฒันธรรมของภมูิภาค และเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑท์ี่เด่นท่ีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง 
น าท่านชม พระราชวังนิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace) ตัง้อยู่ชานเมืองมิวนิค เป็นพระราชวงั
บารอกแห่งนีเ้ดิมเป็นที่ประทับฤดูรอ้นของพระเจา้ลุดวิกที่ 1 ซึ่งไดร้บัการกล่าวขานถึงการตกแต่ง
ภายในอนังดงามและสวนสวย ไฮไลทข์องพระราชวงันีคื้อ Gallery Beauties ของพระเจา้ลดุวิกที่ 1 
เพราะเป็นสถานที่แสดงภาพวาดสตรีสวยงาม 36 นางในวงสงัคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนาง โลล่า 
มอนเทช นกัเตน้ร  าชาวไอรชิ ผูม้ีความสมัพนัธก์บัพระเจา้ลดุวิกที่ 1 และเป็นเหตทุี่ท าใหพ้ระองคส์ละ
ราชบลัลงัก ์
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ชมอาคารบา้นเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณ
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดส าหรบั
การเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส าคัญทาง
วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง 
ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ท่ีมีจดุเด่นอยู่ท่ีหอนาฬิกาท่ีเรียกว่า Glockenspiel มีระฆงั
และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหนา้หนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็น
อีกหนึ่งรอบในหน้ารอ้นและมีโบสถ์แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่
เป็นสญัลกัษณ ์
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงบริเวณรอบๆ จัตุ รัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) ซึ่งมีร ้านค้า 
รา้นอาหาร รา้นไอศกรีมมากมาย มีโต๊ะเกา้อีต้ัง้วางเรียงรายอยู่ดา้นนอกส าหรบันักท่องเที่ยวไดน้ั่ง
จิบเบียร ์หรือทานอาหารพรอ้มชมความสวยงามของทอ้งที่นีไ้ปดว้ยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรือ
แม้แต่แดดจ้าคนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจ า อีกทั้งบริเวณย่านนีย้ังมีรา้น
จ าหน่าย สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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พักที ่

NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงมิวนคิ) 
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3 มิวนิค – เคียมซ ี– พระราชวังแฮเร็นเคียมซี – ซาลสบ์วรก์ – สวนมิราเบล – บา้นเกิดโมสารท์ 
เบิรชเ์ทสการเ์ด้น – ล่องเรือทะเลสาบเคอนิก – โบสถบ์าโธโลมวิ – หมู่บ้านรัมเซา – ฮัลลส์ตทัท ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทเทิลทซ ์(Bad Tölz) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 70 กม. เป็นเมือง
ชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางใต้ของนครมิวนิค ตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น า้อีซาร ์ปัจจบุนัเมืองนีข้ึน้ชื่อเรื่องสปาน า้แร่  
น าท่านออกเดินทางสู ่เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแฮเร็นเคียมซี (Herrenchiemsee) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม. เข้าชมด้านใน ตัง้อยู่ที่เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบเคียมเซ เขา้ชมพระราชวงัแฮเร็นเคียมซี 
ที่สรา้งโดยพระเจา้ลดุวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ตามแบบสว่นกลางของพระราชวงัแวรซ์ายที่ฝรั่งเศส เป็น
วงัที่ใหญ่ที่สดุที่ทรงสรา้ง วงัแฮเร็นเคียมซีเป็นวงัที่แสดงถึงความชื่นชมที่พระเจา้ลดุวิกที่ 2 ทรงมีต่อ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส ในหอ้งกระจกบนเพดานเป็นภาพเขียนของพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ทรง
ประสงคจ์ะสรา้งวังนีใ้หท้ัดเทียมกับพระราชวังแวรซ์าย แต่ทรงสรา้งเสร็จเพียงส่วนกลางก่อนที่จะ
สิน้พระชนม์จึงเหลืออีก 50-70 ห้องที่ยังไม่ได้สร้าง แต่การสร้างไม่ได้ทรงตั้งใจจะให้เหมือน
พระราชวงัแวรซ์ายไปเสียทกุตารางนิว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชม. เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก เมือง
ซาลสบ์วรก์ มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค 
เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกาย
คาทอลิกที่ส  าคัญของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ้
สินคา้บนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทัง้มีรา้นคา้สินคา้แฟชั่นมากมาย 
น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุส์ีสนัสวยงาม รูปป้ันและน า้พสุไตลบ์ารอค สถานที่แห่งนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
อมตะชื่อกอ้งโลก The Sound of Music  
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จากนัน้น าชม บ้านเกิดโมสารท์ กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบนันีเ้ป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดง
ประวติัของโมสารท์และครอบครวั 
น าท่านเก็บภาพ มหาวิหารซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บารอค สมัย
ศตวรรษที่17 ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลสบ์วรก์ อุทิศให้กับนักบุญรูเพิรต์และ
นักบุญแวรจ์ิลิอุส นักบุญรูเพิรต์ไดก้่อตัง้โบสถข์ึน้ในปี 774 บนพืน้ที่ ที่เหลืออยู่ของเมืองโรมัน และ
มหาวิหารแห่งนีก้็ถกูสรา้งขึน้ใหม่ในปี 1181 หลงัจากเกิดเพลิงไหมใ้นศตวรรษท่ี 17 โบสถแ์ห่งนีส้รา้ง
ขึน้ใหม่ในสไตลบ์ารอคภายใตก้ารน าของ เจา้ชาย-บิชอปวลูฟ์ ดีทรชิ ฟอน ไรเตเนา 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรชเ์ทสการเ์ด้น (Berchtesgaden) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม. เมืองนีเ้ป็นที่ตัง้ของภูเขาวัทซม์ันน์ (Watzmann) ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ในเยอรมนีดว้ยความสูง 
2,713 เมตร ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ปีนเขายอดนิยม นอกจากนีย้ังเป็นที่ตัง้ของเคอนิชสเ์ซ ซึ่งเป็น
ทะเลสาบธารน า้แข็งซึ่งมีความลกึ 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเคอนิก (Konigssee Lake) ซึ่งตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในรฐับาวาเรีย 
(ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 40 นาที) น า้ในทะเลสาบเคอนิก ถือว่าเป็นน า้ที่ใสและสะอาดที่สุดใน
เยอรมนั ดว้ยเหตผุลนีจ้ึงอนุญาตใหเ้ฉพาะเรือพายและเรือที่ใชไ้ฟฟ้าเท่านัน้ ที่สามารถแล่นไปมาใน
ทะเลสาบได ้น าท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด เพื่อไม่ใหเ้กิดมลพิษกับธรรมชาติ เนื่องจากภูมิ
ประเทศที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา การล่องเรือชมความงดงามของทิวทัศนข์องทะเลสาบแห่งนี ้ไดร้บั
การขนานนามและยอมรบัใหเ้ป็นมรดกโลก และช่วงไฮไลทคื์อตรงปลายสดุของทะเลสาบจะมีน า้ใส
นิ่งราวกบักระจกสะทอ้นภาพขึน้มาใหไ้ดช้มความงดงาม และนอกจากนีร้ะหว่างการลอ่งเรือจะมีการ
เป่าเครื่องดนตรีและที่น่าแปลกใจคือ จะมีเสียงสะทอ้นกลบัมา เหมือนเครื่องดนตรีนัน้เป่ามาจาก
ดา้นหลงัภูเขา และอีก 1 จุดแลนดม์ารค์ส าคัญของการล่องเรือคือ โบสถบ์าโธโลมิว (โบสถห์ัว
หอมแดง) หรือ St.Bartholoma 
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น าท่านผ่านชม หมู่บ้านรัมเซา (Ramsau Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่มีประวติัยาวนาน ตัง้อยู่ภายใต้
การโอบลอ้มของภูเขาใหญ่นอ้ยของบาวาเรียอัลไพน ์ไฮไลทข์องที่คือทัศนียภาพอันสวยงามของ
โบสถ ์Parish Church of St.Sebastian โบสถ์สีขาวที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูน ตัดกับทอ้งฟ้าสี
คราม เคียงขา้งดว้ยล าธารสายเล็ก ๆ ที่สะทอ้นแสงแดดอ่อน ๆ ในยามเชา้ เป็นภาพที่มีองคป์ระกอบ
ลงตวั 
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น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขุนเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่ง
ในพิกดัที่มีทศันียภาพสวยงามที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด
คลาสสิคของหบุเขาสงูที่โอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกบักระจกครสิตลั ที่พรอ้มสะทอ้น
ภาพความอลงัการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้ อีก
เป็นทวีคูณ ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่ง
เติมไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 
พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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พักที ่

Hotel Heritage, Hallstatt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นมรดกโลกฮลัลส์ตทัท)์ 
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4 น่ังรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท ์– Gosauseen – เมืองเซลอัมซ ี– อนิสบ์รูกค ์– หลังคาทองค า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมวิวเมืองฮลัสตทัทม์มุสงูดว้ยการ น่ังรถแทรมขึน้สูย่อดเขาฮลัสตทัท ์ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาที 
เคเบิลคาร ์Salzberg จะพาคณุขึน้ไปยงัหุบเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟตแ์ละเสน้ทางแบบ
พาโนรามา ใหท้ศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณข์องใจกลางเมืองประวติัศาสตรท์ะเลสาบ 
น าท่านชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็น
ส่วนอัลไพน์ของอัปเปอรอ์อสเตรีย ตั้งอยู่ใกล้เมือง Gosau ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง Salzburg ภูเขาที่
ลอ้มรอบทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดัคชไตน์ ประกอบไปดว้ย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, 
Hinterer Gosausee 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เป็นเมืองหลวงของเขตเซลอมัซีในรฐัซารลส์บวรก์ 
ประเทศออสเตรีย เมืองนีเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญที่เรียกว่าเซลล์ อัม ซี-คาพรุน และเป็น
ศนูยก์ลางการคมนาคมขนสง่ส าหรบัภมูิภาค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ที่ตั้งของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค ์ที่นักท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบริเวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึ่งเคยใช้ต้อนรับราชวงศ์
และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 
พักที ่Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

พักที ่

Hotel Adlers, Innsbruck หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในเมือง) 
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5 บรีเกนซ ์- Cable car Pfander – เมืองชไว้ซ ์– น่ังรถไฟ Stoosbahn – หมู่บ้านสตูส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองบรีเกนซ์ (Bregenz) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.เป็นเมือง
หลวงของรฐัฟอรอ์ารล์แบรค์ รฐัทางตะวันตกสุดของประเทศออสเตรีย เมืองตั้งอยู่ปลายสุดดา้น
ตะวนัออกของทะเลสาบคอนสตันซ ์น าท่านเขา้สู่สถานีเพื่อน่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาพฟานเดอร์ 
(Pfänder) สงู 1,100 เมตร เป็นจดุชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ ์ที่สวยที่สดุของเมือง มีเวลาใหท้่านได้
เก็บภาพความงดงามของทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ สดุแสนประทบัใจ (โดยเฉพาะฤดหูนาวจะมี
หิมะปกคลมุทัง้เขา) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงสูต่วัเมืองบรีเกนซ ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชไว้ซ ์(Schwyz) จากนัน้น าท่านสู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่
ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 14 ปี เพื่อน าท่านเปิดประสบการณ ์น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ที่ชนัที่สดุ
ในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละยุโรป เพิ่งสรา้งเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอนัเก่าที่เปิดใชม้าตัง้แต่ปี 1933 
ลกัษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคลา้ยถงับ่มเบียร ์ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสตูส (Stoos Unseen) หมู่บา้นเล็ก ๆ ปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความสงู 1,300 เมตร มีโบสถป์ระจ าหมู่บา้นที่ถือเป็นจดุแลนดม์ารค์
ซึ่งสามารถถ่ายรูปไดอ้ย่างสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านลงจากหมู่บา้น 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาตใินหมู่บา้นเลก็ๆ) 
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6 กรินเดิลวาลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลูเซิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดิลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดิลวาลด ์
กรุนด ์

สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top 
of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 
นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดิลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสั
และเล่นสนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนให้
ท่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  
อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ยี่หอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  



KEU060815-EK เยอรมน-ีออสเตรยี-สวติเซอรแ์ลนด ์8วัน5คนื 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้พิเศษ ฟองดู 
พักที ่Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken หรือระดับเทยีบเท่า
ระดับ 4 ดาว 

พักที ่
Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken 

หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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7 ลูเซิรน์ – อนุสาวรียส์ิงโต – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – บาหน์ฮอฟสตราสเซอ – สนามบินซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (Luzern) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาท ีเมืองพกั
ตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านกัท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแลต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแลต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ

เช่น รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.15 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK086 (22.15–06.25(+1)) / EK372 (09.40–19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 
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8 สนามบินสุวรรณภูม ิ
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
08-15 ตุลาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 
16-23 ตุลาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

07-14 พฤศจิกายน 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 
30 พฤศจิกายน-07 ธันวาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

27 ธันวาคม 65-03 มกราคม 66 (ปีใหม่) 129,999.- 129,999.- 30,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
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7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมัดจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 
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7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล
แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

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