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     1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

     2 ซูริค-ลูเซิรน์–อนุสาวรียส์ิงโต–สะพานไม้ชาเปล–อินเทอรล์าเคน–สะพานอิเซลท์
วาลด ์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์
ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตาก
อากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในสวิส แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองที่ไดช้ื่อ
ว่านกัท่องเที่ยวบนัทกึภาพไวม้ากที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทาง
ไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ 
มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา 
พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิปอากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย น าท่านถ่ายรูปคู่
กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่ งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น

สญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 16 
แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องสวิส 
สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยม
กลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง
ท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก 
รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้ม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม
และน่าคน้หาเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ น าท่านตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On 
You ที่สะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์
(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง 
หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลายที่ตัง้อยู่ติดกบัรมิทะเลสาบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู !! ฟองดูวซ์ีส 
 พักที ่Hotel Central Continental หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 
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     3     กรินเดลวาลดเ์ทอมินอล-จุงเฟรา–ถ า้น า้แข็ง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลดเ์ทอมินอล (Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดลวาลด ์
สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch 
Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไป
ถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจุง
เฟรายอค) ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมชมวิวเขาแสนสวย 
จากนั้นน าท่านชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน า้แข็งที่
สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่
ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและเลน่สนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่
เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 พักที ่Hotel Central Continental หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 
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     4    กรนิเดลวาลดเ์ฟียสต–์เมืองเบริน์-เซนทรัม พอล คล–ีบ่อหมีสีน ้าตาล-ถนนบาหน์
ฮอฟพลัทซ-์ประตูเมืองโบราณ-น ้าพุปีศาจกินเด็ก-หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  กรินเดลวาลด์ เ ฟียส (Grindelwald First) ยอดเขาสูง 2,168 เมตร 
จุดมุ่งหมายของนักผจญภยัที่ชอบความทา้ทาย เป็นศูนยร์วมกิจกรรมสนุกๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น ทางเดินริมผา First Cliff Walk ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ไดแ้บบ 360 
องศา ต่อด้วย First Flyer เส้นทางนั่ งสลิงห้อยขาในระยะทางกว่า 800 เมตร ด้วยความเร็ว
ประมาณ 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเคร่ืองเลน่สดุหวาดเสียว แต่ไดช้มวิวสวยแบบจดัเต็มเลย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนกรินเดลวาลดเ์ฟียสต ์พร้อมชมวิว 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Bern) เบิร ์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern 
แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง ใหท้่านไดเ้ยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็น
พิพิธภณัฑท์ี่ทุ่มเทใหก้บัศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพ
ประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์นี ้เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear 

Park) สัตว์ที่ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง น าท่านผ่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR 
Prison Tower) น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)ฃจากนัน้
น าท่านสูเ่มืองททิิเซ่ (Titisee) เมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ก าเนิดและธรรมชาติที่เป็นเอกลกัษณ ์ตัง้อยู่
ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนี สัมผัสความงดงามและประวัติศาสตรท์ี่น่าสนใจ ที่หาไม่ได้
นอกจากเมืองนี ้ 
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ระหว่างทางใหท้่านไดผ้่านชมป่าด า (Black Forest) เขตป่าสนที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ที่รอยต่อ
ระหว่างเยอรมนัและฝรั่งเศส ดว้ยความหนาแน่นของป่าสน  เมื่อมองจากมมุสงู จะดเูป็นป่าสีด า
ขนาดใหญ่ น าทุกท่านชม นาฬิกากุ๊กกู (Cuckoo Clocks) ที่มีตน้ก าเนิดจากป่าด า เมืองทิทิเซ่ 
สินคา้พืน้เมือง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเลือกซือ้ นาฬิกากุ๊กกู ้และงานไมแ้กะสลกั ซึ่งเป็น
สญัลกัษณข์องเยอรมนัตอนใตท้ี่เสมือนเป็นสญัลกัษณอ์งชาวป่าด า 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ขาหมูเยอรมันและเบียร ์
 พักที ่Hotel Hofgut Sternen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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    5 ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การม์ิช พารเ์ทนเคียรเ์ซิน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านเดินสู่ เมืองชวังเกา (SCHWANGAU) ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 3ชั่วโมง เป็นเมือง

ชนบทในรฐับาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เมืองชวงัเกาตัง้อยู่ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย ดา้น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองอยู่ติดกบัทะเลสาบฟอรเ์กิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทสวย

ที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์
แลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบ และธารน า้ เปรียบไดก้บั
ปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมีทศันียภาพที่แตกต่างกนัออกไป 
ทกุหอ้งใปราสาท ตกแต่งงดงาม (ราคารวมรถบสั และรถมา้ ทัง้ขาขึน้ และลงแลว้) 

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง การม์ิช-พารเ์ทนเคียรเ์ซิน Garmisch-Partenkirchen เมืองนีต้ัง้อยุ่ริมเชิงเขาเวทเทอรช์

ไตน ์(Wetterstein) เป็นแหล่งสกีรีสอรต์ชัน้ดีมีเพียงไม่ก่ีแห่งในเยอรมัน ปี 1936 ไดร้บัเกรียติให้
เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว จึงเกิดการรวมตวั คู่บา้นแฝดนีเ้ขา้ดว้ยกนัในปี  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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     6      เมืองคาปรุน-คิทสช์ไตนฮ์อรน์-เมืองเซลลอ์ัมซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาปรุน (Kaprun) เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็ก ๆ ในรัฐซาลซ์บูร ์ก 
(Salzburg)  และเป็นเมืองที่ตัง้ของยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์ (Kitzsteinhorn) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านน่ังกระเช้าสู่ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น(Kitzsteinhorn) ที่ทอดตัวอยู่ทางทิศ
เหนือของยอดอลัไพน ์มีความความสงู 3,029 เมตรตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอรน์ 
(Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งขึน้ใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศ
ออสเตรีย เป็นเขตอนรุกัษท์ี่ใหญ่ที่สดุในยโุรป 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลล ์อัม ซี (Zell Am See) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากร
อาศยัอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซลเลอร ์ซี (Zeller See) และโอบลอ้มดว้ยเทือกเขา
โฮเฮอ เทาแอรน์ (Hohe Tauern) เป็นเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ท าใหส้ภาพอากาศเย็นสบาย 
และมีความรม่รื่นตลอดทัง้ปี น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองซาลสบ์วรก์   
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 พักที ่Hotel Austria Trend Europa Salzburg หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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     7     ซาลสบ์วรก์-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสารท์-เวียนนา      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนัก
ดนตรีเอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก เมืองซาลสบ์วรก์ มีความหมายว่า 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค น าท่านชม สวนมิราเบล 
(Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์สีสนัสวยงาม รูป
ป้ันและน า้พสุไตลบ์ารอค สถานที่แห่งนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์มตะชื่อกอ้งโลก 
The Sound of Music จากนัน้น าท่านสู่ ถนนGetreidegasse ในซาลซบ์ูรก์ ชมเมืองเก่าอนัแสน
สวย และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบับ้านเกิดโมสารท์ กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบนันี ้
เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงประวติัของโมสารท์และครอบครวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของ
เวียนนาที่ดกึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิกของตกึอาคารโทนสีขาสนวน
งดงามแบบดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลส าคัญ รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองที่น่าหลงใหล น าท่าน
ผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช ชมิดท์
(Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นที่ท าการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่จดั
งานส าคัญของเมือง ผ่านชมพระราชวังโฮฟบวรก์(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวงัฤดู
หนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา และแวะถ่ายรูปคู่โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือเป็น
โบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร 
 พักที ่Hotel Austria Trend Europa Wien หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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     8     พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิงถนนคารท์เนอร-์สนามบนิเวียนนา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์รูก์ เริ่มมีประวติั
การสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่า
งามดว้ยจ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยมจ านวนมาก ใน
ระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและ
พลบัพลาที่ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็น
สวนพกัผ่อนเดินเลน่ที่ออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้ใหท้่านอิสระถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา ถนนคารท์เนอร ์ (Karntnerstrasse) 
เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุงเวียนนา หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรียงราย
ตลอดสองขา้งถนน ที่ถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ  เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอด
นิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่อง
แกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ ไดเ้วลาพอสมควร 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 

21.35 น. ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK126 (21.55-06.50(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
14.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

     9    กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
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รายละเอียดเทีย่วบิน ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
BKK-ZRH EK385 01:35-04:45 // EK87 08:40-13:20 

VIE-BKK EK126 22:40-06:15 (+1) // EK372 09:40-19:15 
02-10 มิถุนายน 66 109,999 109,999 39,000 

BKK-ZRH EK385 01:05-05:00 // EK87 08:25-12:25 
VIE-BKK EK126 21:55-06:35 (+1) // EK372 09:30-18:40 10-18 พฤศจิกายน 66 119,999 119,999 39,000 

BKK-ZRH EK385 01:05-05:00 // EK87 08:25-12:25 
VIE-BKK EK126 21:55-06:35 (+1) // EK372 09:30-18:40 

28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 66 119,999 119,999 39,000 
BKK-ZRH EK385 01:05-05:00 // EK87 08:25-12:25 

VIE-BKK EK126 21:55-06:35 (+1) // EK372 09:30-18:40 
27 ธันวาคม 66-04 มกราคม 67 129,999 129,999 39,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หาก

ท่านไดช้ าระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร 
สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 
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อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไข
แห่ง.กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 

วนัก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนา
หนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสาย
การบินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร ์
มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู ้
เดินทาง  
ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อน
การเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเรา
ทราบลว่งหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน
ถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน
ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน
การขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว 
เช่น สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้
ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ
และคืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคน
เขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิาร ค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
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จรงิ อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น 
โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหา
การจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถ
คาดการณล์่วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็น
ส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหาย
ของทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทาง
บรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้
ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระ
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
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8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
ซึ่งเกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจาก
ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้
ที่นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวม
เป็นส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่
ว่าจะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย
แลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบั
แต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติม
โดยมีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัรน์ัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า
ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผู้
สบูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความ
พรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละ
ประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็น
หอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรม
นัน้ๆ และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า 
เครื่องปรบัอากาศจะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้ง
น าสมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็น
ผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวี
ซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็น
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่
หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

  



KEU030912-EK Magnificent Swiss Alps สวิตเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ออสเตรีย 9วนั6คืน 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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