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

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค-แทสซ-์เซอรแ์มท 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่  EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.20 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่
เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยรถไฟ
เท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรี่  
จักรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและ
ฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศ
อนัแสนบรสิทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Sonne, Zermatt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
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 3 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-อินเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดิสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 

Thunder ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าคน้หาเมือง
หนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกบัทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิว
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สวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น และ เมือง
น่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ ติดกับริมทะเลสาบ จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่

สะพานอิ เซล์ทวาลด์( Iseltwald Bridge)  ซึ่งตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake 
Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพ
อย่างจใุจ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
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พักที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4     อินเทอรล์าเคน-กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-เบริน์-เซนต ์กัลเลน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์
กรุนด ์

สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top 
of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 
นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายเุก่าแก่



KEU040811-EK สวติเซอรแ์ลนด-์เยอรมนี-ออสเตรยี-อติาล ี8วัน5คนื 

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผัสและ

เลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบิรน์(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี 
นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ทุ่มเทใหก้บัศิลปิน พอล
คลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑน์ี ้เป็น
ของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง น าท่าน
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เดินทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จัตุรสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลกัที่มี
รา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย น าท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) 
น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm 

OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern) อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซนต ์กัลเลน(St. Gallen) ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ไดร้บัยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยม
ชม บรเิวณเดียวกนัยงัมีโบสถห์อคอยคู่ที่เป็นศิลปะในยคุเดียวกนั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Radisson Blu, St. Gallen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 เซนต ์กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน-์อินสบรูกค-์หลังคาทองค า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่

แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียรเ์ยอรมัน 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ที่ตั้งของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินสบรูกค ์ที่นักท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบรเิวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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 พักที ่Hotel Adlers, Innsbruck หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 อินสบรูกค-์ทะเลสาบมซูิริน่า-คอรต์ิน่าดอมปาสโซ่-อุทยานแห่งชาติเทือกขาโดโลไมท ์
         น่ังกระเช้าขึน้สู่เนินเขา Alps Di Siusi-เวนิส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตวัในหุบเขา ที่ถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญอีกแห่งในโดโลไมท์  น าท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความ
ประทับใจ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina d’Ampezzo) ตัง้อยู่ในแควน้
เวเนโต จงัหวดัเบลลโูน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ เป็นเมืองที่อยู่กลาง
หุบเขาอมัเปซโซ โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาโดโลไมท ์จึงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบการเลน่สกี และครัง้หนึ่งเมืองนีเ้คยเป็นสถานที่จดังานโอลิมปิกฤดหูนาวเมื่อปี 1956  
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่อทุยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท ์(Dolomites) เขตทิโรลใน
ประเทศอิตาลี สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรูจ้กันอ้ยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมทเ์ป็นที่เลื่องลือ
ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ (Unesco) จากนัน้น าท่านน่ังกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา Alpe Di Siusi  น าท่าน
ชมวิวทิวทัศนบ์นทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ไดข้ึน้ชื่อว่ากวา้งใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะไดส้มัผัส
ความงดงามอนัมหศัจรรยข์องเทือกเขาโดโลไมท ์จากมมุสงูรอบดา้น ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของ

หุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงแหลมชนัเป็นจดุเด่น มีเสน้ทางเดิน
ลดัเลาะสูจ่ดุชมวิวใหท้่านไดเ้ลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลบัสูด่า้นลา่ง 
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หมายเหตุ  กระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทัง้นีเ้พื่อความ
ปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นส าคญั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อโดยสารเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice 

Island) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค (Piazza 

San Marco) จุดศนูยก์ลางของเกาะเวนิส ที่รายลอ้มดว้ยสถานที่ส  าคญัหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร
ซานมาร์ โค  (St. Mark’s Basilica) เ ดิมที่ เ ป็น โบสถ์ส่วนตัวของผู้ค รอง เมื อง ในสมัยนั้น
พระราชวังดอจส์ (Doge’s Paalace) ภายในของพระราชวังซึ่งประกอบดว้ยหอ้งที่ประทับ เรือน

รบัรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตรี หอ้งลีลาศ และหอ้งพิจารณาคดีซึ่งจะสะพานทอดถอนใจ (Bridge 

of Sighs) ที่เชื่อมต่อกบัคกุ ถ่ายรูปกบัลีโอเน่ (Lione) รูปป้ันสิงโตตวัใหญ่ติดปีกพรอ้มถือหนงัสือ ซึ่ง
ถือเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองเวนิส อิสระใหท้่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนีพ้รอ้มทัง้ชอ้ป
ป้ิงสินคา้ที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่นเครื่องแก้วมูราโน่ ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 10 พรอ้มทัง้ให้ท่านไดร้่วมชมสาธิตการเป่าแกว้ที่มีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเองอีกดว้ย ***
อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกชมความงามสุด
แสนโรแมนตกิของเกาะเวนสิ (มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ)*** 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกด าซีฟู๊ ด ไวนข์าว 
พักที ่Hotel Albergo Cavalletto & Doge orseolo ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
สดุพิเศษ!!! พกับนเกาะเวนิส สดุฟินกบับรรยากาศเมืองแห่งสายน า้ (นอ้ยทวัรน์กัที่จะพกับนเกาะ) 
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 7 เวนิส-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล-สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังใหญ่ เมืองเวนิส(Venice Mestre จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน
(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้
ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่จุดศนูยก์ลางอันศกัดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก 
เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่
ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สุดมี
รูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้ ที่แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็ม
มานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตัง้รา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35 น. ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) เที่ยวบินที่ 
EK092 (21.35-06.50(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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 8      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พธุ-พธุ 28 ธันวาคม 65-04 มกราคม 66 129,999 129.999 29,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 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**  
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อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
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 ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ 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 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

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

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋ วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ 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 าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, 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 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

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

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ 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  
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5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท 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) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

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