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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-สนามบนิเมืองซูริค 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2  เมืองซุก-เมืองอนิเทอรล์าเคน-เมืองกรนิเดลวัลด ์
02.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน เอมิเรตสแ์อร์

ไลน ์(EK) เที่ยวบินท่ี EK377 (02.00-06.00) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 18.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง   

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้
กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงาม
ของพืน้หินแบบยุโรปในยคุกลาง ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบเสมือน
สญัลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13   น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St 

Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธิ์ท่ีส  าคญัของเมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการ
ก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่ส  าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์ก
ดินสวยที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์

น าท่านเยี่ยมชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สดุใน
ยโุรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากที่สว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียว  
น าท่านเดินทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมู่บา้น 
และ เมืองน่ารกั หลายที่ตัง้อยู่ติดกบัรมิทะเลสาบ จากนัน้ใหท้่านอิสระเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลา
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ในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะ
เป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สดุในโลกตัง้อยู่ในหบุ

เขารายลอ้มดว้ยภเูขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์ 
พักที ่Hotel Sunstar Hotel & SPA Grindelwald หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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 3 ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองเบริน์-เมืองลูเซริน์-สะพานไม้ชาเปล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านสูส่ถานี  กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด  
Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ สู่สถานีไอเกอร์
เกลตเชอรเ์พียง 15 นาที  

และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที 
ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่
ไคลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผัสและ
เลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีหมีสีน า้ตาลเป็นสญัลักษณ์ 
เป็นเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองที่มีแม่น า้ลอ้มรอบไวท้ัง้3 ดา้น ชื่อว่า “เบิรน์” มาก
จากค าว่าแบร ์ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสตัวใ์นยตุแบรช์โทลดน์ ามาตัง้ชื่อเมือง เป็นการตัง้ชื่อเมืองตาม 
สตัวท์ี่เจอเป็นตวัแรก หมีจึงกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมาจนถึงทกุวนันี ้แมก้ระทั่งธงยงัเป็นรูป
หมี ถงัขยะรูปหมี รา้นคา้ โรงแรมหลายแห่งก็เป็นรูปหมี ของฝากของที่ระลกึก็หมี 
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น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่านชมมารก์าสเซ 
ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการ
เดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดับ
สงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ 
ชม นาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 
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จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (Luzern) อตีตเคยเป็นหวัเมืองของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่
บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตัวเมืองตัง้อยู่ริมทะเลสาบลูเซิรน์และแม่น า้รอยส ์(Reuss) 
สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุสซึ่งอยู่ไกลออกไปไดช้ัดเจน เมืองลูเซิรน์มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแบบธรรมชาติและวัฒนธรรมใหคุ้ณไดส้มัผัส เหมาะแก่การท่องเที่ยวและ
พกัผ่อน น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขา
ในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้

หลุยส์ที่  16 แห่งฝรั่งเศส  จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ์ 
(Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์
ของสวิสสะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยังป้อมแปด
เหลี่ยมกลางน า้ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการ 
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ชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ี
ระลกึ รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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 4 เมืองคูร-์น่ังรถไฟสายโรแมนติก เบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส-สถานีพอนเตรซินา (Pontresina) 
                เมืองเซนตม์อริทซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูร ์(Chur) เมืองเก่ารมิแม่น า้ไรน ์เมืองนีเ้ป็นเมืองที่มี
ประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 5,000 ปี ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมืองเก่าแก่แต่ก็
ไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี มีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเก่า ทุกอย่างภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นลกัษณะ
อาคาร ลวดลายต่างๆในเมือง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก เบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิว
แบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด  ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้าหมู่บ้านชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูก
ประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขา้มเทือกเขาแอลป์ที่ระดบัความสงู 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่ง
ในทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด  ์เดินทางถึง สถานีพอนเตรซินา (Pontresina) 

(หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์นั่งรถไฟ Local Train แทนในกรณีที่รถไฟ Bernina Express เต็ม หรือ 
หยดุบริการเดนิรถไฟ) 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อริทซ ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์
ศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู 
หนาวถึง 2 ครัง้ ตัง้อยู่บนยอดที่สงุที่สดุของเทือกเขาแอลป์ ชมความงดงามของทะเลสาบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Schweizerhof St. Moritz หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 

 

 5 เมืองโบลซาโน-เมืองออรต์ิเซ่-น่ังกระเช้าชมวิว Alpe di Siusi  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองใหญ่สุดเป็นประตูสู่เขตโดโลโมต์  โบล
ซาโน่เป็นเมืองหลวงของภมูิภาคทีโรลใต ้(South Tyrol) ซึ่งลอ้มรอบดว้ยแม่น า้ ที่นี่แม่น า้ Talvera จะ
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ไหลลงไปในแม่น า้ Israco และมารวมกันเป็นแม่น า้ Adige เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและ
เทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการพกัผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง  
น าท่านเดินเล่นชมจัตุรสักลางของ Bolzano คือ Piazza Walther (Waltherplatz) ซึ่งเป็นพืน้ที่เปิด
โล่งที่มีการจดัตลาดและเทศกาลต่างๆ และยงัเป็นที่ตัง้โบสถส์  าคญัของเมืองดว้ย อิสระใหท้่านเดิน
เลน่เลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สูเ่มือง ออรต์ิเซ่ (Ortisei) เมืองแห่งศนูยก์ลางของการท่องเที่ยวในแถบอทุยาน
โดโลไมท ์เป็นเมืองรีสอรท์เล็กๆที่ตัง้อยู่ในหุบเขา Dolomites Val Gardena โดยมีเทือกเขาต่างๆอยู่
รายลอ้ม เช่น Seceda, Resciesa, Alpe di Siusi, Monte Piz และ Col de Mesdí ฯลฯ ที่นี่จดัไดว้่า
เป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเที่ยวโดโลไมทใ์นดา้นตะวนัตก จึงมีนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลอดทัง้
ปี    
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น าท่าน นั่งกระเชา้ขึน้สู่บนเนินเขาที่เรียกว่า Alpe di Siusi น าท่านชมวิวทิวทศันบ์นทุ่งหญา้ราบ
เลียบบนภเูขา ที่ไดข้ึน้ชื่อว่ากวา้งใหญ่ที่สดุในยโุรป ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามอนัประหลาด
มหศัจรรยข์องดินแดนเทือกเขาโดโลไมท ์จากมมุสงูรอบดา้น ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหบุเขา 
โตรกผา โดยมีเทือกเขา  Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็น
จดุเด่นมีเสน้ทางเดินลดัเลาะ สูจ่ดุชมวิวต่างๆ ใหท้่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อนท่าน
จะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศสดุที่จะบรรยาย อิสระใหท้่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

หมายเหต ุ: การนั่งกระเชา้ หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตขุดัขอ้งไม่สามารถขึน้ได ้ทาง  
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดใหน้ั่งกระเชา้เพือ่ความปลอดภยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Genziana หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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 6 ทะเลสาบเบรียส-ทะเลสาบมิซูรน่ีา-เมืองคิทสบู์เฮล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) ซึ่งอยู่ใน เขตอทุยานแห่งชาติ 
Fanes Sennes Braies เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สดุใจกลางเทือกเขาโดโลไมท ์ใหทุ้กท่านได ้ถ่ายภาพ
ความงดงามของทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบที่ไดข้ึน้ชื่อว่าไข่มกุแห่งโดโลไมต ์ตัง้อยู่ในหบุเขาโดโล
ไมต ์และยงัไดเ้ป็นส่วนหนึ่งใน มรดกโลก (Unseco)  

น าท่านแวะถ่ายภาพบรเิวณทะเลสาบมิซูรีน่า (Lake Misurina) เป็นทะเลสาบอยู่บนภเูขาสงูที่
เรียกไดว้่าเป็นสวรรคบ์นดินเลยทีเดียว ดว้ยบรรยากาศของทอ้งฟ้า มีภเูขาสงูเป็นฉากหลงัสวยงาม 
มองเห็นวิวทิวทศันย์ิ่งใหญ่อลงัการของทะเลสาบ ทิวสนดา้นขา้ง อาคารสีเหลืองทอง และที่ส  าคญั
สถานท่ีแห่งนีอ้ากาศบรสิทุธิ์มากจน อิสระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามตามอธัยาศยั 
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ออกเดินทางสู่ เมืองคิทส์บูเฮล (Kitzbühel) ซึ่งเป็นเมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล ในประเทศ
ออสเตรีย ในช่วงฤดหูนาวเมืองนีเ้ป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของผูท้ี่รกัในการเล่นสกีนิยมมาพัก  

และเป็นศนูยก์ลางกีฬาฤดหูนาว อิสระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามตามอธัยาศยั 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Grand Tirolia Kitzbühel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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 7 หมู่บ้านรัมเซา-โบสถ ์Parish Church of St.Sebastian-เมืองซาลสบ์วรก์-สวนมิราเบล- 
                เมืองเวียนนา-ถนนคารท์เนอร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
น าท่านผ่านชม หมู่บ้านรัมเซา (Ramsau Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่มีประวติัยาวนาน ตัง้อยู่ภายใต้
การโอบลอ้มของภูเขาใหญ่น้อยของบาวาเรียอัลไพน ์ไฮไลทข์องที่คือทัศนียภาพอันสวยงามของ
โบสถ ์Parish Church of St.Sebastian โบสถ์สีขาวที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูน ตัดกับทอ้งฟ้าสี
คราม เคียงขา้งดว้ยล าธารสายเล็ก ๆ ที่สะทอ้นแสงแดดอ่อน ๆ ในยามเชา้ เป็นภาพที่มีองคป์ระกอบ
ลงตวั  

น าเดินทางสู ่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย  เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรี
เอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก เมืองซาลสบ์วรก์ มีความหมายว่า “ปราสาท
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เกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวร
ของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิกที่ส  าคัญของบรรดาประเทศที่
ใชภ้าษาเยอรมนั  
น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุส์ีสนัสวยงาม รูปป้ันและน า้พสุไตลบ์ารอค สถานที่แห่งนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
อมตะชื่อก้องโลก The Sound of Music จากนั้นน าชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาว
ออสเตรียน ปัจจบุนันีเ้ป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงประวติัของโมสารท์และครอบครวั อิสระเดินเที่ยวชม 
ย่านเมืองเก่า เลือกซือ้สินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีรา้นคา้
สินคา้แฟชั่นมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนา
ที่ดงึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิคของตกึอาคารโทนสีขาวนวนงดงามแบบ

ดัง้เดิม รูปป้ันบคุคลส าคญั รถมา้ โรงละครโอเปรา่ เป็นเมืองที่น่าหลงใหล  
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ใหท้่าน อิสระถนนคารท์เนอร ์(Kärntner) ถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา ถนนคารท์เนอร ์
(Kärntner) เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคญัแห่งกรุงเวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้  รา้นคา้ต่างๆ 
เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ที่ถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ  เสือ้ผา้แบรนดเ์นม
ยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่อง
แกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูขึน้ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมู  
 ทีพั่ก Austria Trend Hotel Europa Wien หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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 8 พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง พารน์ด็อฟเอาทเ์ลท-สนามบนิกรุงเวียนนา    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ที่สรา้งขึน้อย่างวิจิตรใน
ศตวรรษที่  17-18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับสเ์บิรก์ ที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และ
ราชวงศ ์ชมหอ้งภายในพระราชวังกว่า 40 หอ้งจาก 1,441 หอ้ง ซึ่งเป็นหอ้งที่ส  าคัญๆ เช่น หอ้งที่
ประทบัของพระนางมาเรียเทเรซา ชมสวนสไตลฝ์รั่งเศสรอบบรเิวณพระราชวงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชอ้ปป้ิง พารน์ด็อฟเอาทเ์ลท (Designer Outlet Parndorf) เอาทเ์ลทแห่งแรกของออสเตรีย ที่ตัง้อยู่ระหว่าง
เมืองหลวงของ 2 ประเทศ คือออสเตรียและสโลวคั ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ Prada, Gucci, 
Hugo Boss,Polo Ralph Lauren, Calvin Klein มากมาย 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียนนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 

EK126 (22.40-06.15 (+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พธุ - พฤหสับดี 26 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 66 139,999 139,999 35,900 

องัคาร - พธุ 08 - 16 สิงหาคม 66 139,999 139,999 35,900 

ศกุร ์- เสาร ์ 22 - 30 กนัยายน 66 129,999 129,999 35,900 

ศกุร ์- เสาร ์ 06 - 14 ตลุาคม 66 136,999 136,999 35,900 

พธุ - พฤหสับดี 18 - 26 ตลุาคม 66 136,999 136,999 35,900 

 
 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 10 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.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
11.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
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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.  ค่าทิปคนขบัรถในยโุรป และ ทิปหวัหนา้ทวัร ์60 ยโูร/ท่าน/ทิป 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการ
เดินทาง 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดย
อตัโนมติั 

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

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการทางบรษิัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจ า 50% (25,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจ าตั๋ ว
เคร่ืองบิน/ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
 

1.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวิุสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรอืยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิทัจะค านึงถึง 
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ 
เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ี่นั่งวิลแชรห์รือ

บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองไดฯ้ลฯกรุณาแจง้บรษิทัฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  
6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคญั 
8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

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

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้

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  
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้
ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

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

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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