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กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น.

2

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

มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – ช้ อปปิ ้ ง
01.35 น.

13.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK)
เที่ยวบินที่ EK385 (01.35-04.45) // EK49 (08.50-13.15) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ
15.55 ชัว่ โมง (รวมเวลาแวะเปลี ่ยนเครื ่ องที ่สนามบิ นดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ) บริ การ
อาหารและเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง
เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดื อน มี .ค.-ต.ค เวลาท้องถิ่ นช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชัว่ โมง พ.ย.-ต้นเดื อน มี .ค. เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ขอต้ อนรับท่านเข้ าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแคว้ นทางตอนใต้
เป็ นเมืองที่มีบรรยากาศรื่ นรมย์ เต็มไปด้ วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลาง
ทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็ นเจ้ าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สดุ ในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง

น าท่ า นชม พระราชวั ง นิ ม เฟนบู ร์ ก (Nymphenburg Palace) ตัง้ อยู่ ช านเมื อ งมิ ว นิ ค เป็ น
พระราชวังบารอกแห่งนี ้เดิมเป็ นที่ประทับฤดูร้อนของพระเจ้ าลุดวิกที่ 1 ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานถึงการ
ตกแต่งภายในอันงดงามและสวนสวย ไฮไลท์ของพระราชวังนี ้คือ Gallery Beauties ของพระเจ้ าลุด
วิกที่ 1 เพราะเป็ นสถานที่แสดงภาพวาดสตรี สวยงาม 36 นางในวงสังคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนาง
โลล่า มอนเทช นักเต้ นราชาวไอริ ช ผู้มี ความสัม พันธ์ กับพระเจ้ าลุ ดวิกที่ 1 และเป็ นเหตุที่ทาให้
พระองค์สละราชบัลลังก์
ชมอาคารบ้ านเรื อนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่ งเรื องของราชวงศ์ WITTELSBACH บริ เวณ
จัตุรัสมาเรี ยนพลาตซ์ (Marienplatz) ซึ่งถือเป็ นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็ นที่ที่ดีที่สุดสาหรับ
การเริ่ ม ชมเมื อง ในยุคกลางที่ นี่เคยเป็ นตลาด แต่ปัจ จุบันเป็ นศูนย์ กลางการจัดงานสาคัญทาง
วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รู ปปั น้ พระแม่มารี ทองคาบนเสาสูง
ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจดุ เด่นอยูท่ ี่หอนาฬิกาที่เรี ยกว่า Glockenspiel มีระฆัง
และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้ นระบา ให้ ชมกันในเวลา 11 โมงเช้ าในหน้ าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็น
อีกหนึ่งรอบในหน้ าร้ อนและมีโบสถ์ แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงหัวหอมคู่
เป็ นสัญลักษณ์

จากนัน้ น าท่ า น ช้ อปปิ ้ งบริ เ วณรอบๆ จั ตุ รั ส มาเรี ย นพลาตซ์ (Marienplatz) ซึ่ง มี ร้ านค้ า
ร้ านอาหาร ร้ านไอศกรี มมากมาย มีโต๊ ะเก้ าอี ้ตังวางเรี
้
ยงรายอยู่ด้านนอกสาหรับนักท่องเที่ยวได้ นงั่

เย็น

จิบเบียร์ หรื อทานอาหารพร้ อมชมความสวยงามของท้ องที่นี ้ไปด้ วยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรื อ
แม้ แต่แดดจ้ าคนเยอรมันก็ มักนิยมออกมานั่ง ตากแดดเป็ นประจ า อี กทัง้ บริ เวณย่านนี ย้ ัง มี ร้ าน
จ าหน่าย สิ นค้ าแบรนด์เ นมชื่ อดัง เรี ยงรายอยู่ ม ากมายไม่ว่าจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss,
Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้ น อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ได้ เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

พักที่

NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงมิ วนิ ค)
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มิวนิค – เคียมซี – พระราชวังแฮเร็นเคียมซี – ซาลส์ บวร์ ก – สวนมิราเบล – บ้ านเกิดโมสาร์ ท
เบิรช์ เทสการ์ เด้ น – ล่ องเรื อทะเลสาบเคอนิก – โบสถ์ บาโธโลมิว – หมู่บ้านรั มเซา – ฮัลล์ สตัทท์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาทเทิลทซ์ (Bad Tölz) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 70 กม. เป็ นเมือง
ชนบทในรั ฐ บาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่ท างใต้ ข องนครมิ ว นิ ค ตัว เมื อ งตัง้ อยู่บ นชายฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น ้าอีซาร์ ปัจจุบนั เมืองนี ้ขึ ้นชื่อเรื่ องสปาน ้าแร่
นาท่านออกเดินทางสู่ เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee)
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังแฮเร็ นเคียมซี (Herrenchiemsee) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ
1.30 ชม. เข้ าชมด้ านใน ตังอยู
้ ท่ ี่เกาะแฮเร็ นกลางทะเลสาบเคียมเซ เข้ าชมพระราชวังแฮเร็ นเคียมซี
ที่สร้ างโดยพระเจ้ าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ตามแบบส่วนกลางของพระราชวังแวร์ ซายที่ฝรั่งเศส เป็ น
วังที่ใหญ่ที่สดุ ที่ทรงสร้ าง วังแฮเร็ นเคียมซีเป็ นวังที่แสดงถึงความชื่นชมที่พระเจ้ าลุดวิกที่ 2 ทรงมีตอ่
พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ในห้ องกระจกบนเพดานเป็ นภาพเขียนของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ทรง
ประสงค์จะสร้ างวังนี ้ให้ ทดั เทียมกับพระราชวังแวร์ ซาย แต่ทรงสร้ างเสร็ จเพียงส่วนกลางก่อนที่จะ
สิ น้ พระชนม์ จึง เหลื อ อี ก 50-70 ห้ อ งที่ ยัง ไม่ไ ด้ ส ร้ าง แต่ก ารสร้ างไม่ไ ด้ ท รงตัง้ ใจจะให้ เ หมื อ น
พระราชวังแวร์ ซายไปเสียทุกตารางนิ ้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) ประเทศออสเตรี ย ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30
ชม. เมืองอันเป็ นบ้ านเกิดของนักดนตรี เอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ ท” ที่มีชื่อเสียงก้ องโลก เมือง

ซาลส์บวร์ ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ ตงอยู
ั ้ ่บนฝั่ งแม่น ้าซัลซาค
เมืองซาลส์บวร์ กเคยเป็ นที่ ประทับถาวรของอาร์ คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริ สต์นิกาย
คาทอลิกที่สาคัญของบรรดาประเทศที่ ใช้ ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื อ้
สินค้ าบนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทังมี
้ ร้านค้ าสินค้ าแฟชัน่ มากมาย
นาท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่ เต็มไปด้ วยดอกไม้ นานา
พันธุ์สีสนั สวยงาม รูปปั น้ และน ้าพุสไตล์บารอค สถานที่แห่งนี ้ยังเคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์
อมตะชื่ อก้ องโลก The Sound of Music จากนัน้ นาชม บ้ า นเกิ ด โมสาร์ ท กวี เอกของโลกชาว
ออสเตรี ยน ปัจจุบนั นี ้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงประวัตขิ องโมสาร์ ทและครอบครัว

นาท่านเก็ บภาพ มหาวิ ห ารซาลส์ บ วร์ ก (Salzburg Cathedral) เป็ นโบสถ์ สไตล์ บ ารอค สมัย
ศตวรรษที่ 17 ของอัครสัง ฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่ง ซาลส์ บวร์ ก อุทิศให้ กับนักบุญรู เพิร์ตและ
นักบุญแวร์ จิลิอุส นักบุญรู เพิร์ตได้ ก่อตังโบสถ์
้
ขึน้ ในปี 774 บนพื ้นที่ ที่เหลืออยู่ของเมืองโรมัน และ
มหาวิหารแห่งนี ้ก็ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ในปี 1181 หลังจากเกิดเพลิงไหม้ ในศตวรรษที่ 17 โบสถ์แห่งนี ้สร้ าง
ขึ ้นใหม่ในสไตล์บารอคภายใต้ การนาของ เจ้ าชาย-บิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์ เทสการ์ เด้ น (Berchtesgaden) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 1.30
ชม. เมืองนี ้เป็ นที่ตงของภู
ั้
เขาวัทซ์มนั น์ (Watzmann) ซึ่งสูงเป็ นอันดับ 3 ในเยอรมนีด้วยความสูง
2,713 เมตร ถือเป็ นหนึ่งในสถานที่ปีนเขายอดนิยม นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตงของเคอนิ
ั้
ชส์เซ ซึ่งเป็ น
ทะเลสาบธารน ้าแข็งซึง่ มีความลึก

นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบเคอนิก (Konigssee Lake) ซึ่งตังอยู
้ ่ในเทือกเขาแอลป์ ในรัฐบาวาเรี ย
(ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 40 นาที ) น ้าในทะเลสาบเคอนิก ถือว่าเป็ นนา้ ที่ใสและสะอาดที่ สุดใน
เยอรมัน ด้ วยเหตุผลนี ้จึงอนุญาตให้ เฉพาะเรื อพายและเรื อที่ใช้ ไฟฟ้าเท่านัน้ ที่สามารถแล่นไปมาใน
ทะเลสาบได้ นาท่านล่องเรื อพลังงานไฟฟ้าทังหมด
้
เพื่อไม่ให้ เกิดมลพิษกับธรรมชาติ เนื่องจากภูมิ
ประเทศที่โอบล้ อมไปด้ วยภูเขา การล่องเรื อชมความงดงามของทิวทัศน์ของทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ รับ
การขนานนามและยอมรับให้ เป็ นมรดกโลก และช่วงไฮไลท์คือตรงปลายสุดของทะเลสาบจะมีน ้าใส
นิ่งราวกับกระจกสะท้ อนภาพขึ ้นมาให้ ได้ ชมความงดงาม และนอกจากนี ้ระหว่างการล่องเรื อจะมีการ
เป่ าเครื่ องดนตรี และที่น่าแปลกใจคือ จะมีเสียงสะท้ อนกลับมา เหมือนเครื่ องดนตรี นนเป่
ั ้ ามาจาก
ด้ านหลังภูเขา และอีก 1 จุดแลนด์มาร์ คสาคัญของการล่องเรื อคือ โบสถ์ บาโธโลมิว (โบสถ์ หัว
หอมแดง) หรือ St.Bartholoma

นาท่านผ่านชม หมู่บ้านรั มเซา (Ramsau Village) หมูบ่ ้ านเล็ก ๆ ที่มีประวัตยิ าวนาน ตังอยู
้ ภ่ ายใต้
การโอบล้ อมของภูเขาใหญ่น้อยของบาวาเรี ยอัลไพน์ ไฮไลท์ของที่คือทัศนียภาพอันสวยงามของ

โบสถ์ Parish Church of St.Sebastian โบสถ์ สีขาวที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาหินปูน ตัดกับท้ องฟ้าสี
คราม เคียงข้ างด้ วยลาธารสายเล็ก ๆ ที่สะท้ อนแสงแดดอ่อน ๆ ในยามเช้ า เป็ นภาพที่มีองค์ประกอบ
ลงตัว

เย็น

น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ านฮั ล ล์ สตั ท ท์ (Hallstatt) หมู่บ้ า นโบราณเก่ า แก่ เ ล็ ก ๆ ในแถบ
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซอ่ นตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ ชื่อว่าเป็ นหนึ่ง
ในพิกดั ที่มีทศั นียภาพสวยงามที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้ วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุด
คลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้ อมทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน ้าใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้ อมสะท้ อ น
ภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้ าให้ เพิ่มความอลังการขึ ้นอีก
เป็ นทวีคณ
ู ไปพร้ อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็ นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่ง
เติมไปด้ วยร่องรอยอารยธรรมของประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปลาเทราท์ และไวน์ ขาว
พักที่ Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

พักที่

Hotel Heritage, Hallstatt หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมในหมู่บา้ นมรดกโลกฮัลล์สตัทท์ )

4

นั่งรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – อินส์ บรู กค์ – หลังคาทองคา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านชมวิวเมืองฮัลสตัทท์มมุ สูงด้ วยการ นั่งรถแทรมขึ ้นสูย่ อดเขาฮัลสตัทท์ ใช้ เวลาเพียงไม่กี่นาที
เคเบิลคาร์ Salzberg จะพาคุณขึ ้นไปยังหุบเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟต์และเส้ นทางแบบ
พาโนรามา ให้ ทศั นียภาพอันเป็ นเอกลักษณ์ของใจกลางเมืองประวัตศิ าสตร์ ทะเลสาบ
นาท่านชมความสวยงามของ Gosauseen เป็ นทะเลสาบสามแห่ง ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่ง เป็ น
ส่วนอัล ไพน์ ของอัปเปอร์ ออสเตรี ย ตัง้ อยู่ใกล้ เมื อง Gosau ซึ่ง อยู่ใกล้ กับเมื อง Salzburg ภูเขาที่

กลางวัน

เย็น

ล้ อมรอบทะเลสาบเรี ยกว่าเทือกเขาดัคชไตน์ ประกอบไปด้ วย Vorderer Gosausee, Gosaulacke,
Hinterer Gosausee
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เป็ นเมืองหลวงของเขตเซลอัมซีในรัฐซารล์สบวร์ ก
ประเทศออสเตรี ย เมื องนี เ้ ป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ส าคัญที่ เรี ยกว่าเซลล์ อัม ซี - คาพรุ น และเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสาหรับภูมิภาค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่เมืองอินส์ บรู กค์ (Innsbruck) ประเทศออสเตรี ย ที่มีเทือกเขาแอลป์ โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริ ง เป็ นเมืองที่ฟ้ากว้ างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า
ที่ตงของบ้
ั้
า นหลั งคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์ บรู กค์ ที่นักท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นด้ วยตาว่างดงามสมคาร่ าลือ หลังคาทอง ตึกนี ้สร้ างขึ ้นตามพระราชประสงค์
ของจักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็ จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนันพระองค์
้
และราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้ านล่างบริ เวณจัตรุ ัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี ้ยัง
เป็ นต้ นกาเนิดของเครื่ องประดับคริสตัลชื่อดังอย่าง Swarovski
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึ่งเคยใช้ ต้อนรับราชวงศ์
และบุคคลชัน้ สูงจากต่ างแดนหลายท่ าน
พักที่ Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

พักที่

Hotel Adlers, Innsbruck หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมในเมือง)
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บรี เกนซ์ - Cable car Pfander – เมืองชไว้ ซ์ – นั่งรถไฟ Stoosbahn – หมู่บ้านสตูส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านออกเดินทางสู่เมืองบรี เกนซ์ (Bregenz) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชม.เป็ นเมือง
หลวงของรัฐฟอร์ อาร์ ลแบร์ ค รัฐทางตะวันตกสุดของประเทศออสเตรี ย เมืองตังอยู
้ ่ปลายสุดด้ าน
ตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ์ นาท่านเข้ าสู่สถานี เพื่อนั่งกระเช้ าขึน้ สู่ยอดเขาพฟานเดอร์
(Pfänder) สูง 1,100 เมตร เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ ที่สวยที่สดุ ของเมือง มีเวลาให้ ทา่ นได้
เก็บภาพความงดงามของทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ สุดแสนประทับใจ (โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมี
หิมะปกคลุมทังเขา)
้
ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางลงสูต่ วั เมืองบรี เกนซ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองชไว้ ซ์ (Schwyz) จากนันน
้ าท่านสู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่
ใช้ เวลาสร้ างยาวนานถึง 14 ปี เพื่อนาท่านเปิ ดประสบการณ์ นั่งรถไฟขึน้ เขา Stoosbahn ที่ชนั ที่สดุ
ในสวิตเซอร์ แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้ างเสร็ จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอันเก่าที่เปิ ดใช้ มาตังแต่
้ ปี 1933
ลักษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ ายถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตาและทันสมัยมาก
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ า นสตู ส (Stoos Unseen) หมู่บ้านเล็ก ๆ ปลอดมลพิษและไม่ใช้ รถยนต์
ตังอยู
้ บ่ นเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจาหมูบ่ ้ านที่ถือเป็ นจุดแลนด์มาร์ ค
ซึง่ สามารถถ่ายรูปได้ อย่างสวยงาม สมควรแก่เวลานาท่านลงจากหมูบ่ ้ าน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel

Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติ ในหมู่บา้ นเล็กๆ)
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กรินเดิลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถา้ นา้ แข็ง – ลูเซิร์น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่สถานีใหม่ กริ นเดิลวาลด์ กรุ นด์ (Grindelwald Grund Terminal) เพื่อนั่งกระเช้ าลอย
ฟ้ าใหม่ ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเช้ านี ้ใช้ เวลาในการเดินทางจากสถานีกริ นเดิลวาลด์
กรุนด์

สู่สถานีไอเกอร์ เกลตเชอร์ เพียง 15 นาที และเปลี่ยนขึ ้นรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top
of Europe) ได้ ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47
นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดิลวาลด์สไู่ คลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟจุงเฟราไปยังสถานีจงุ เฟรายอค)
ชมยอดเขาจุ ง เฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่ อ ถึ ง ยอดเขาแล้ วท่ า นจะได้ สัม ผัส กับ
ทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้ วยหิมะ ชมถา้ นา้ แข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลักน ้าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ ธารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ สมั ผัส
และเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้ างที่เต็มไปด้ วยหิ มะขาวโพลนให้
ท่านได้ สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้ อมวิวเขาแสนสวย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้ อมทะเลสาบ 2
แห่ง ที่ล้อมรอบด้ วยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์

อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นพักผ่อน หรื อได้ มีเวลาในการช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื ้อนาฬิกา
ยี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้ พิเศษ ฟองดู
พักที่ Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken หรือระดับเทียบเท่ า
ระดับ 4 ดาว

Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken

หรื อระดับเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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ลูเซิร์น – อนุสาวรี ย์สิงโต – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – บาห์ นฮอฟสตราสเซอ – สนามบินซูริค
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 34 นาที เมืองพัก
ตากอากาศที่ได้ ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้ มากที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้ อม ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านช็อคโกแลต
และช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

กลางวัน

นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั อนุสาวรี ย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้ าผาของภูเขาในเมือง
เป็ นสัญลักษณ์ให้ ระลึกถึงทหารรับจ้ างชาวสวิส ซึ่งทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้ าหลุยส์ที่
16 แห่งฝรั่งเศส จากนันชมสะพานไม้
้
ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ ามแม่น ้ารอยซ์ (Reuss River)
เป็ นสะพานไม้ ที่เก่าที่สดุ ในโลกมีอายุหลายร้ อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ ของสวิส สะพาน
ไม้ ชาเปลเป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า ที่
จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แล้ ว ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านช็อคโกแลต
และช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึง่ มอบ
ชีวิตชีวาให้ แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์ 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

22.15 น.

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”
ได้ เ วลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ส นามบิ น ซู ริ ค ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ เพื่ อตรวจเช็ ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่
EK086 (22.15–06.25(+1)) / EK372 (09.40–19.15) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 16.45
ชัว่ โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่ นเครื ่องทีส่ นามบิ นเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์) บริ การ
อาหารและเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง
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สนามบินสุวรรณภูมิ
19.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง
08-15 ตุลาคม 65
16-23 ตุลาคม 65
07-14 พฤศจิกายน 65
30 พฤศจิกายน-07 ธันวาคม 65
27 ธันวาคม 65-03 มกราคม 66 (ปี ใหม่ )

ผู้ใหญ่
119,999.119,999.119,999.119,999.129,999.-

ราคา
เด็ก
119,999.119,999.119,999.119,999.129,999.-

พักเดี่ยว
30,900.30,900.30,900.30,900.30,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
โปรดอ่ านก่ อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริ การ และหมายเหตุ
ทังหมดอย่
้
างละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริ ษัทฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุที่บริษัทฯ แจ้ 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 ้นอยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว**

อัตรานีร้ วม
1.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ ณะ/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 ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ 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 ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของท่าน

การจองและการชาระ
1.
2.

3.

ชาระเงินมัดจาท่ านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที

4.

5.

6.

7.
8.

หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั ง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รั บผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้ าหน้ าที่
กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริ ษัทฯต้ 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 ษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
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 น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (50,000 และหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน/
ค่ ามัดจาโรงแรมเป็ นต้ น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (25,000และหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ ามัดจาโรงแรมเป็ นต้ น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้ จา่ ย100%ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า–ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่หกั ค่าใช้ จา่ ย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ วทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่ นวีซ่าและค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ ว ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้

2.

3.

4.

5.

6.
7.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรื อยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้ วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ ทัง้ นี ท้ าง
บริษัทจะคานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีคา่ ส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่ หรื อ เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณีเช่นผู้ที่ตงครรภ์
ั้
, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นงั่ วิล
แชร์ หรื อ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้ งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้ อสรุปร่วมกันเป็ นราย
กรณี
ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ วหากท่านไม่ได้ ใช้ บริ การ
บาง รายการหรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษั ท จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ น
สาคัญ

ตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ อง
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ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่าน จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างของสายการบินและบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ
ทางบริษทั ฯ ได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใดทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 3,000–10,000
บาทแล้ วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริ ษัทฯได้ ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ Refund)ผู้เดินทาง
ต้ องเป็ น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้ จะขึ ้นอยูก่ บั แต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็ นผู้กาหนด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บเงินเพิ่ มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ ปข้ อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่งทางบริ ษัทไม่สามารถเข้ า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ วา่ ท่านจะได้ ที่นงั่ ตามที่ทา่ นต้ องการได้
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กรณีท่านที่จะออกตัว๋ บินภายในประเทศหรื อกรณีทา่ นออกตัว๋ เองกรุณาแจ้ งบริษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ นนั ้
สามารถ ออกเดินทางได้ แน่นอนมิฉะนันทางบริ
้
ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ที่นงั่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรี เควสให้ ได้ จะขึ ้นกับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ท่านที่ใช้ ไมล์หรื อแต้ มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตัวท่านเอง
น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดหรื อถือขึ ้นเครื่ องสายการบินเป็ นผู้กาหนดหากท่านมีน ้าหนักเกินกว่ากาหนด
ท่าน จะต้ องเป็ นผู้เสียค่าปรับนันเอง
้
ทางบริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผู้โดยสาร

โรงแรมที่พัก
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บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้
ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ ว (ยกเว้ น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีวา่ 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 ้นอยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้ ห้องพกั แบบห้ องเดี่ยว (Single)
และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ตดิ กันหรื อ
อยูค่ นละชัน้
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ มากและห้ องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้ องจองโรงแรมข้ ามปี ) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความ
เหมาะสม
โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยว
อาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้าซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆและแต่ละ
ห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่ องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรื อบางครั ง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ ชไม่สามารถเข้ าถึงได้ ท่านจะต้ องนา
สัมภาระของท่านเข้ าห้ องพักด้ วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัตวิ ีซ่า
1.

การอนุมตั วิ ีซา่ เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทั ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆทังสิ
้ ้นทังนี
้ ้บริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูเดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็ นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวี ซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทังสิ
้ ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ ในทุกกรณี
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กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่ นให้ กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
โดยสถานฑูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บและท่านสามารถนาวีซา่ ไปใช้ เดินทางได้ หากวีซา่ ยังไม่หมดอายุ
สาหรั บท่านที่พานักอาศัย ศึกษา หรื อ ทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้ องเป็ นผู้ยื่นวีซ่าด้ วยตัวท่านเอง ณ
ประเทศที่ทา่ นพานักอาศัยอยู่
ท่านที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้ วกรุณาแจ้ งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ ได้ หรื อไม่

