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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั ้น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์ เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวก

ซูริค – สะพานอิเซลท์ วาลด์ – แทสช์ - เซอร์ แมท
01.05 น.

13.20 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์
(EK) เที่ ยวบินที่ EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ ระยะเวลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 16.45 ชัว่ โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินเมื องซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5
ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางผ่านเมื องอินเทอร์ ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้ อม
ทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้ วยขุนเขาของเทือกเขาสวิ สแอลป์ ระหว่างท่านนาท่านแวะตามรอยซี
รี่ ย์ดงั Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์ วาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ่งตังอยู
้ ่ทางฝั่ งใต้ ของ
ทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรี ยกว่าหันหน้ า ทะเลสาบหันหลังคือ
เทือกเขา
นาท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้ าสู่เมืองเซอร์ แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกี
รี สอร์ ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึง่ ปลอดมลภาวะทังปวง
้
เพราะไม่
มีรถยนต์ที่ใช้ น ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง ทังเมื
้ องใช้ รถแบตเตอร์ รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้
นาท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์ แมทที่เห็นทังตั
้ วเมืองเซอร์ แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมท
เทอร์ ฮ อร์ น (Matterhorn) อิ ส ระทุก ท่ า นเดิ น เล่ น ชมเมื อ งสู ด บรรยากาศอัน แสนบริ สุท ธิ์ สัม ผัส
บรรยากาศรอบข้ างและบ้ านเรื อนก็แสนจะโรแมนติก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก ที่ Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรื อเทียบเท่ า (โรงแรมในหมู่ บ้านเล็ กท่ ามกลาง
ภูเขา)

3 เซอร์ แมท – เฟี ยช์ – นั่งรถไฟกอร์ นาแกรท – ยอดเขากอร์ นาแกรท – ชเตเคิลแบร์ ก - เมอร์ เรน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพัก 1 คื น เพือ่ พักบนโรงแรมที ่เมอร์ เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความ
สะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ ลคาร์ ***

กลางวัน

นาท่านสู่สถานี รถไฟกอร์ นาแกรท (Gornergrat Bahn) ให้ ท่านได้ ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟ
ฟั นเฟื องสู่ยอดเขากอร์ นาแกรท (Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ ฮ อร์ นซึ่ง ท่าน
สามารถเห็นอยูแ่ ค่เอื ้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้ มของท้ องฟ้า นาท่านสู่ลานหิมะอันกว้ างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ ฮอร์ น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้ม
งอเหมื อนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ ท ดิ สนี ย์น าไปเป็ น แบบเครื่ องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big
Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดิน ทางสู่ชเตเคิลแบร์ ก (Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ ้ลคาร์ ไปยัง หมู่บ้านแสนสวยบนเขา
หมู่บ้านเมอร์ เรน(Murren) ในตานานที่ได้ ขึ ้นชื่อว่างดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ อยู่สงู
กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี ้ขึ ้นชื่อว่า เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้ อมกอด
ของขุนเขาที่รายล้ อมด้ วยทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้ แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอ
เก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ ได้ ชื่นชม ที่ดงึ ดูดให้ ทกุ คนต้ องมาพิสจู น์ ความงามด้ วยตาตนเอง
สักครัง้ ในชีวิต
นาท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่ บ้ า นกิ ม เมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน
เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้ เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชัว่ โมง ชมวิวทิวทัศน์
ของเทือกเขาแอลป์ หมูบ่ ้ านสไตล์ชาเลต์แท้ ๆ

เย็น
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!! ฟองดู และไวน์
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่ า
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้ านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ )

เมอร์ เรน – ขึน้ กระเช้ าสู่ยอดเขาชิลธอร์ น – ซูริค – โบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ – บาห์ นฮอฟสตราสเซอ -

เซนต์ กัลเลน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้ าสู่ยอดเขาชิลธอร์ น (Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สูงกว่า 2,973 เมตร จึงทาให้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้

จุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้ อย่างใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ชิลธอร์ นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อ
ดัง อย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ ราชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์ จ เลเซนบี จึงทาให้ บนนี ้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดั แสดงเรื่ องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้ อมให้ คุณได้ สวมบทบาท
บอนด์หรื อสาวบอนด์กนั ได้ อย่างสนุกสนาน อิสระให้ ท่านได้ ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
ยอดเขา พร้ อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ ที่ Skyline View Platform

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์ น
นาท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้ แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมความสวยงามของโบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ (St.Peter Church)
โบสถ์แห่งนี ้มีจดุ เด่นอยูท่ ี่นาฬิกาซึง่ เป็ นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ กว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ บาห์ นฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการค้ าทีได้ ชื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุ ในโลก เพราะว่าทังสองฝั
้
่งถนนเป็ นร้ าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตังอยู
้ ม่ ากมาย อาทิ
เช่น ร้ านเสื อ้ ผ้ า เครื่ องประดับ กระเป๋ า นาฬิกายี่ ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีก
มากมาย ถนนเส้ นนี ้มีร้านขายนาฬิกาเป็ นจานวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็ นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
นาของโลก ที่สมกับคาเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้ องมาที่สวิตเซอร์ แลนด์”

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซนต์ กัลเลน(St. Gallen) ใกล้ กบั ชายแดนประเทศออสเตรี ย ที่ได้ รับยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้ ขึ ้นทะเบียนมรดกโลก เป็ นเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยม
ชม สถานที่ที่ห้ามพลาดคือห้ องสมุดโบราณ ตัวอาคารเองเป็ นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้ านในเป็ น
ที่เก็บรวบรวมหนังสือโบราณจานวนมากและว่ากันว่าเป็ นห้ องสมุดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ในบริเวณเดียวกันยังมีโบสถ์หอคอยคูท่ ี่เป็ นศิลปะในยุคเดียวกัน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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เซนต์ กัลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่ น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่ ง บาวาเรี ย
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้ แต่ราชาการ์ ตนู วอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหล นาไปเป็ นปราสาทเจ้ า
หญิ ง นิ ท ราในสวนสนุก ดิ ส นี ย์ แ ลนด์ ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อัน งดงามของตัว ปราสาทที่ โ ดดเด่น และมี
ทะเลสาบและธารน ้า เปรี ยบได้ กบั ปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมี
ทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้ องในปราสาท ตกแต่งงดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์ เยอรมัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมื องฟุ สเซ่ น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ ายของถนนสายโรแมนติ ก
แคว้ นบาวาเรี ยทางตอนใต้ ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรี ย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นบั พันปี ที่ได้ รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็ นที่ตงของปราสาท
ั้
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองที่โด่งดังคูก่ นั เป็ นเวลาช้ านาน ล้ อมรอบไปด้ วยทะเลสาบน้ อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้ าน
ทัศนียภาพ เป็ นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรื ออาคารบ้ านช่องของ
ทังเมื
้ องจะตกแต่งไปด้ วยสีสนั ที่สวยงาม อิสระให้ ท่านเดินชมเมือง ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง
และแบรนด์เนมฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

เย็น
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อินส์ บรู กค์ – หลังคาทองคา - พิพธิ ภัณฑ์ สวารอฟสกี วัตเตนส์ – ซาลซ์ บวร์ ก – สวนมิราเบล -

เซนต์ วูฟกัง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองอินส์ บรู กค์ (Innsbruck) ประเทศออสเตรี ย ที่มีเทือกเขาแอลป์ โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริ ง เป็ นเมืองที่ฟ้ากว้ างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า
ที่ตงของบ้
ั้
านหลังคาทอง (Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์ บรู กค์ ที่นกั ท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นด้ วยตาว่างดงามสมคาร่ าลือ หลังคาทอง ตึกนี ้สร้ างขึ ้นตามพระราชประสงค์
ของจักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่ 1 เสร็ จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนันพระองค์
้
และราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้ านล่างบริเวณจัตรุ ัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี ้ยัง
เป็ นต้ นกาเนิดของเครื่ องประดับคริสตัลชื่อดังอย่าง Swarovski

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้ าชมพิพิธ ภั ณฑ์ สวารอฟสกี วั ตเตนส์ (Swarovski Kristallwelten) เปิ ดให้ บริ การในปี 1995
เพื่อฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้ อยปี ของการก่อตังบริ
้ ษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปิ นหลากสื่อเป็ น
ผู้ออกแบบสถานที่ที่มีทงเอกลั
ั้
กษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย์ สถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งนี ้ได้ นาโอกาส
มหัศจรรย์มามอบให้ แก่นกั ท่องเที่ยวจานวนกว่าสิบสองล้ านคนที่เดินทางมาเยือนจากทัว่ ทุกมุมโลก

ภายในพื ้นที่กว้ างขวางและเต็มไปด้ วยความระยิบระยับ คุณจะได้ พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด
ตังแต่
้ อญ
ั มณีและเครื่ องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซาลซ์ บวร์ ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรี ย
ซาลซ์บวร์ กได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็ น
เมืองอันดับต้ นๆ ของออสเตรี ยที่มีผ้ คู นไปเยือนเป็ นจานวนมาก ในอดีตที่นี่เป็ นเมืองที่มี ชื่อเสียงด้ าน
การทาเหมืองเกลือจนร่ ารวย และเมืองนีย้ ังเคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก The
Sound of Music นอกจากนีย้ งั เป็ นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ ต ซึ่งตังอยู
้ ่บ้านเลขที่ 9
ถนน Getreidegasse ซึ่งปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนสภาพกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่ อให้ ความรู้ กบั ผู้ที่สนใจได้
สัมผัสโลกของศิลปิ นเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ ก ที่สร้ างอยู่
บนเนินเขา

เย็น

นาท่านเข้ าชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนี ้ถูกยกย่องให้ เป็ นสวนสาธารณะที่สวย
ที่สดุ ใน ซาลซ์บวร์ ก โดยแต่เดิมนันถู
้ กสร้ างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งด้ วยพันธุ์ไม้ หลากสี
โดยมีน ้าพุเป็ นส่วนประกอบซึง่ เป็ นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ได้ มีการเปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ เข้ าชม
ความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ที่สาคัญ สวนมิราเบล ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง
เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์ วูฟกัง (St. Wolfgang) เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบ
โวล์ฟกัง (Wolfgang) โดยหมู่บ้านนี ้ตังชื
้ ่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็ นชาวเยอรมันโดยกาเนิดและ
ยังเป็ น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้ วย เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามของ
หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ซึ่งถื อว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติ กที่สุดเมืองหนึ่ง ของ
ออสเตรี ย อันเป็ นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครัง้ ที่มาเยือน กระทัง่ ได้ เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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เซนต์ วูฟกัง – ฮัลล์ สตัทท์ – ลินซ์ – เวียนนา – ศาลาว่ าการเมือง – พระราชวังโฮฟบวร์ ก - โบสถ์
เซนต์ สเตฟาน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ ้ านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซอ่ นตัวอยู่ทา่ มกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ ชื่อว่าเป็ นหนึง่
ในพิกดั ที่มีทศั นียภาพสวยงามที่สดุ ของแห่งหนึง่ ของโลกอีกด้ วย กับความงดงามตามธรรมชาติสดุ
คลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้ อมทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน ้าใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้ อมสะท้ อง
ภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้ าให้ เพิ่มความอลังการขึ ้นอีก
เป็ นทวีคณ
ู ไปพร้ อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็ นกันเองของหมูบ่ ้ านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึง่
เติมไปด้ วยร่องรอยอารยธรรมของประวัตศิ าสตร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูท่ มี าแล้ วต้ องลอง!!! (เมนูปลาเทลาต์ )
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย มนต์เสน่ห์ของเวียนนา
ที่ดกึ ดูดให้ หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาวนวลงดงามแบบ
ดังเดิ
้ ม รูปปั น้ บุคคลสาคัญ รถม้ า โรงละครโอเปร่า เป็ นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ชม
ร้ านค้ า หรื อนัง่ ทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเค้ กต้ นตาหรับ
นาท่านผ่านชมศาลาว่ าการเมืองเวียนนา (Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนี ้ออกแบบโดย ฟรี ดริ ช
ชมิดท์ (Friedrich Schmidt) ปั จจุบนั ตึกนี ้ใช้ เป็ นที่ทาการหลักของเวียนนา และลานด้ านหน้ าใช้ เป็ น
ที่จดั งานสาคัญของเมือง นาท่านถ่ายภาพคูพ
่ ระราชวังโฮฟบวร์ ก(Hofburg Palace) เดิมเป็ นนพระ
ราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ ก ตังอยู
้ ่ใจกลางกรุงเวียนนา นาท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์ เซนต์

สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้ างในศิลปะโกธิกตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13

เย็น
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ถือเป็ นโบสถ์คบู่ ้ านคูเ่ มืองของประเทศออสเตรี ย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขนึ ้ ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่ าน
พักที่ Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่ า

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ช้ อปปิ ้ ง - (สนามบินเวียนนา)-กรุ งเทพ
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชมพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั ส์บูร์ก เริ่ มมีประวัติการ
สร้ างมาตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้ มีการปรับปรุงและสร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่างามด้ วย
จานวนห้ อง 1,441 ห้ อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชันเยี
้ ่ยมจานวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ให้ ท่านชมความงามของท้ องพระโรงและพลับพลาที่
ประทับซึ่งได้ รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทาสวนดอกไม้ สวยมากมายใช้ เป็ นสวนพักผ่อนเดิน
เล่นที่ออกแบบได้ อย่างลงตัว รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากในกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ให้ ท่านอิสระถนนสายช้ อปปิ ง้ กลางกรุ งเวียนนา เป็ นถนนคนเดินและช้ อปปิ ง้ สายสาคัญแห่งกรุ ง
เวียนนา มีห้างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าต่างๆ เรี ยงรายตลอดสองข้ างถนน ที่ถกู ใจขาช้ อปเพราะมีสินค้ าให้
เลือกมากมาย อาทิ เสื ้อผ้ าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้ าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS
VUITTON และอีกมากมาย อีกทังเครื
้ ่ องแก้ วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรื อของที่ระลึกต่างๆ

21.55 น.
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ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินกรุ งเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่
EK126 (21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
19.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

15 - 23 กันยายน 65

105,999.-

105,999.-

26,900.-

13 - 21 ตุลาคม 65

109,999.-

109,999.-

26,900.-

10 - 18 พฤศจิกายน 65

109,999.-

109,999.-

26,900.-

24 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 65

109,999.-

109,999.-

26,900.-

3 – 11 ธันวาคม 65
24 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66
(ปี ใหม่ )
28 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66
(ปี ใหม่ )

119,999.-

119,999.-

30,900.-

129,999.-

129,999.-

35,900.-

129,999.-

129,999.-

35,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
โปรดอ่ านก่ อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุ ณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่ อนไขการให้ บริ การ ยกเลิกการบริ การ และหมายเหตุ
ทังหมดอย่
้
างละเอียดทุกข้ อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริ ษัทฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ ข้างต้ นแล้ ว
**ราคานี ้เป็ นราคาทัวร์ ตงแต่
ั ้ แต่ 20 ท่านขึ ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ากว่า 20 ท่าน มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม หรื อทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเข้ าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ ้นไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านันที
้ ่มีห้อง
3 เตียงหากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า **สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียงขนาดของ
ห้ องพักขึ ้นอย่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว**

อัตรานีร้ วม
1.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่ารถโค้ ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทกุ แห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่ค้ มุ ครอง โรคประจาตัวหรื อโรคร้ ายแรงที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรื อต้ องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมที่พกั
น ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง,แจ้ งเข้ าแจ้ งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด,มินิบาร์ และทีวีชอ่ งพิเศษฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของท่าน

การจองและการชาระ
1.

ชาระเงินมัดจาท่ านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาตยกเลิก การจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แ จ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รั บผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จ ากทาง
เจ้ าหน้ าที่
กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริ ษั ทฯต้ องขอเก็บค่าทัวร์ ทัง้ หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ทา่ น โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริงเท่านัน้
หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซา่ เข้ าประเทศล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของท่านไม่ผา่ นบริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรั บเงินค่ าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้ จา่ ย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่ นสงกรานต์ /ปี ใหม่ เป็ น60วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (50,000 และหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ ามัดจาโรงแรม เป็ นต้ น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (25,000และหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ ามัดจาโรงแรม เป็ นต้ น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้ จ่าย100%ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า–ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่หกั ค่าใช้ จา่ ย 100%
- กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ วทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซา่ และค่าใช้ จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋

เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าช้ า
ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้ วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั อาทิการล่าช้ าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน,การประท้ วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้ ทังนี
้ ้ทางบริษทั จะ
คานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีคา่ ส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังในกรณี
้
ที่ทา่ นจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่ หรื อ เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตงครรภ์
ั้
, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นงั่ วิล
แชร์ หรื อ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้ งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้ อสรุปร่วมกันเป็ นราย
กรณี
ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้ วหากท่านไม่ได้ ใช้ บริการ
บาง รายการหรื อยกเลิกไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ น
สาคัญ

ตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ อง
1.

ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป หากต้ องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับท่าน จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บ

2.

3.

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

ทางบริษทั ฯ ได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใดทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยประมาณ 3,000–10,000
บาทแล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
กรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯ ได้ ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ Refund) ผู้เดินทาง
ต้ องเป็ น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้ จะขึ ้นอยูก่ บั แต่ระบบของสาย
การบินน้ั น ๆ เป็ นผู้กาหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษี น ้ามันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ปข้ อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึง่ ทางบริษัทไม่สามารถเข้ า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ วา่ ท่านจะได้ ที่นงั่ ตามที่ท่านต้ องการได้
กรณีทา่ นที่จะออกตัว๋ บินภายในประเทศหรื อกรณีท่านออกตัว๋ เองกรุณาแจ้ งบริ ษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ นนั ้
สามารถ ออกเดินทางได้ แน่นอนมิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ที่นงั่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรี เควสให้ ได้ จะขึ ้นกับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ท่านที่ใช้ ไมล์หรื อแต้ มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตัวท่านเอง
น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ ้นเครื่ องสายการบินเป็ นผู้กาหนดหากท่านมีน ้าหนักเกินกว่ากาหนด
ท่าน จะต้ องเป็ นผู้เสียค่าปรับนันเอง
้
ทางบริษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผู้โดยสาร

โรงแรมที่พัก
1.
2.
3.
4.

5.

บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้
ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ ว (ยกเว้ น โรงแรมที่ทางบริ ษัทการันตีวา่ ได้ พกั แน่นอน)
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ ้นไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรม เท่านันที
้ ่มีห้อง 3 เตียงหากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียงขนาดของห้ องพักขึ ้นอยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้ ห้องพกั แบบห้ องเดี่ยว (Single)
และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ตดิ กัน
หรื ออยูค่ นละชัน้
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้ องจองโรงแรมข้ ามปี ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความ
เหมาะสม

6.

7.
8.

โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยว
อาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอา่ งอาบน ้าซึง่ อยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆและแต่
้
ละ
ห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่ องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ั น
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรื อบางครัง้ อยูใ่ นเมืองเก่ารถโค้ ชไม่สามารถเข้ าถึงได้ ทา่ นจะต้ องนา
สัมภาระของท่านเข้ าห้ องพักด้ วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัตวิ ีซ่า
1.

2.

3.
4.

การอนุมตั วิ ีซา่ เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษัทไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ ทังสิ
้ ้นทังนี
้ ้บริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริ การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่าน้ั น เงินค่าสมัครยื่นวีซา่ ทางสถานฑูตเป็ นผู้
เก็บ หากผลวีซา่ ออกมาว่าท่าน ไม่ผา่ นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซา่ และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซา่
ไม่วา่ ในกรณีใดๆทังสิ
้ ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
กรณีที่ทา่ นวีซา่ ผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
โดยสถานฑูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บและท่านสามารถนาวีซา่ ไปใช้ เดินทางได้ หากวีซา่ ยังไม่หมดอายุ
สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ตา่ งประเทศท่านจะต้ องเป็ นผู้ยื่นวีซ่าด้ วยตัวท่านเอง ณ
ประเทศที่ทา่ นพานักอาศัยอยู่
ท่านที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้ วกรุณาแจ้ งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ ได้ หรื อไม่

