
 

 

 



 

 

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

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค – สะพานอิเซลท์วาลด์ – แทสช์ - เซอร์แมท 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.45 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 
ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
จากนัน้น าท่านเดินทางผ่านเมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ ระหว่างท่านน าท่านแวะตามรอยซี
ร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือ
เทือกเขา  
น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์ (Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกี 
รีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดนิทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่
มีรถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น (Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธ์ิ สัมผัส
บรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่  Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่า (โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลาง
ภูเขา) 
 

 3     เซอร์แมท – เฟียช์ – น่ังรถไฟกอร์นาแกรท – ยอดเขากอร์นาแกรท – ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั 1 คืน เพือ่พกับนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ความ
สะดวกในการถือข้ึนเคเบ้ิลคาร์*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือมา่นเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตดักับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักว้างใหญ่ สนกุสนานกบัการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้ม
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนกุดสินีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คาร์ไปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา 
หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ในต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงู
กว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในอ้อมกอด
ของขนุเขาท่ีรายล้อมด้วยทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จงุเฟรา (Jungfrau) ไอ
เก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้ช่ืนชม ท่ีดงึดดูให้ทกุคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเอง
สกัครัง้ในชีวิต 
น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน 
เพียง 30 นาที แตด้่วยธรรมชาตท่ีิสวยงามยิ่งนกั ใช้เวลาเดนิเลน่ถ่ายรูปราวๆ 1 ชัว่โมง ชมวิวทิวทศัน์
ของเทือกเขาแอลป์หมูบ้่านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ฟองดู และไวน์ 
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนล้านทา่มกลางเทือกเขาแอลป์) 

 

 4 เมอร์เรน – ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น – ซูริค – โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ – บาห์นฮอฟสตราสเซอ -    
เซนต์ กัลเลน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ  ทัง้



 

 

จงุเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อยา่งใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือ
ดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงท าให้บนนีมี้พิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คณุได้สวมบทบาท
บอนด์หรือสาวบอนด์กนัได้อย่างสนกุสนาน อิสระให้ท่านได้ด่ืมด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
ยอดเขา พร้อมออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์น 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) 

โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้บาห์นฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ช่ือว่าแพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทิ
เช่น ร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเส้นนีมี้ร้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ท่ีสมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์”  



 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซนต์ กัลเลน(St. Gallen) ใกล้กบัชายแดนประเทศออสเตรีย ท่ีได้รับยกยอ่ง
จากองค์การยูเนสโก้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีควรค่าแก่การเย่ียม
ชม สถานท่ีท่ีห้ามพลาดคือห้องสมดุโบราณ ตวัอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้านในเป็น
ท่ีเก็บรวบรวมหนงัสือโบราณจ านวนมากและว่ากันว่าเป็นห้องสมดุโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
โลก ในบริเวณเดียวกนัยงัมีโบสถ์หอคอยคูท่ี่เป็นศลิปะในยคุเดียวกนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 

 

 

 5 เซนต์ กัลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแม้แต่ราชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ ยงัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้า
หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเด่นและมี
ทะเลสาบและธารน า้ เปรียบได้กบัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมี
ทศันียภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทกุห้องในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์เยอรมัน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติก 
แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นบัพนัปีท่ีได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองท่ีโดง่ดงัคูก่นัเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้าน
ทศันียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความน่ารัก และมีสิ่งท่ีน่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตกึหรืออาคารบ้านช่องของ
ทัง้เมืองจะตกแตง่ไปด้วยสีสนัท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมือง 
และแบรนด์เนมฯ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

 

 6 อินส์บรูกค์ – หลังคาทองค า - พพิธิภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ – ซาลซ์บวร์ก – สวนมิราเบล -  
เซนต์วูฟกัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรูกค์ (Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง (Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค์ ท่ีนกัท่องเท่ียว
เกือบทกุคนอยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมค าร ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้ร้างขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเล่ียนท่ี 1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองค์และราชินีจะไปประทบัท่ี
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านลา่งบริเวณจตัรัุส และพิพิธภณัฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแหง่ เมืองนีย้งั
เป็นต้นก าเนิดของเคร่ืองประดบัคริสตลัช่ือดงัอยา่ง Swarovski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ (Swarovski Kristallwelten) เปิดให้บริการในปี 1995 
เพ่ือฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการก่อตัง้บริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปินหลากส่ือเป็น
ผู้ออกแบบสถานท่ีท่ีมีทัง้เอกลกัษณ์โดดเดน่และความมหศัจรรย์ สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่นีไ้ด้น าโอกาส
มหศัจรรย์มามอบให้แก่นกัท่องเท่ียวจ านวนกว่าสิบสองล้านคนท่ีเดินทางมาเยือนจากทัว่ทกุมมุโลก 



 

 

ภายในพืน้ท่ีกว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยบั คณุจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด 
ตัง้แตอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึงประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนตกิของประเทศออสเตรีย 
ซาลซ์บวร์กได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1997 เป็น
เมืองอนัดบัต้นๆ ของออสเตรียท่ีมีผู้คนไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมี ช่ือเสียงด้าน
การท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก The 
Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ่งตัง้อยู่บ้านเลขท่ี 9 
ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจบุนัได้เปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑ์เพ่ือให้ความรู้กบัผู้ ท่ีสนใจได้
สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานท่ีท่ีโดดเดน่อีกแห่งคือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ท่ีสร้างอยู่
บนเนินเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
น าทา่นเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานท่ีแหง่นีถ้กูยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะท่ีสวย
ท่ีสดุใน ซาลซ์บวร์ก โดยแตเ่ดิมนัน้ถกูสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแตง่ด้วยพนัธุ์ไม้หลากสี 
โดยมีน า้พเุป็นสว่นประกอบซึง่เป็นสวนแบบบารอคท่ีสวยงาม ท่ีได้มีการเปิดให้บคุคลทัว่ไปได้เข้าชม
ความงามของสวนดงักล่าวในปี 1858 ท่ีส าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง 
เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อีกด้วย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
โวล์ฟกงั (Wolfgang) โดยหมู่บ้านนีต้ัง้ช่ือตามนกับญุ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมนัโดยก าเนิดและ
ยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุท่ีโดดเดน่ในชว่งศตวรรษท่ี10 อีกด้วย เดนิเลน่และถ่ายภาพความสวยงามของ 
หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และโรแมนติกท่ีสุดเมืองหนึ่งของ
ออสเตรีย อนัเป็นสถานท่ีประทบัใจของนกัทอ่งเท่ียวทกุครัง้ท่ีมาเยือน กระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 7 เซนต์วูฟกัง – ฮัลล์สตัทท์ – ลินซ์ – เวียนนา – ศาลาว่าการเมือง – พระราชวังโฮฟบวร์ก - โบสถ์
เซนต์สเตฟาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บ้านฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) หมูบ้่านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ท่ีซอ่นตวัอยู่ทา่มกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนตกิ และได้ช่ือวา่เป็นหนึง่
ในพิกดัท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของแหง่หนึง่ของโลกอีกด้วย กบัความงดงามตามธรรมชาตสิดุ
คลาสสิคของหบุเขาสงูท่ีโอบล้อมทะเลสาบอนันิ่งสงบท่ีมีน า้ใสราวกบักระจกคริสตลั ท่ีพร้อมสะท้อง
ภาพความอลงัการของขนุเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลงัการขึน้อีก
เป็นทวีคณู ไปพร้อมๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกนัเองของหมูบ้่านเก่าแก่เล็กๆ สดุนา่รักซึง่
เตมิไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวตัศิาสตร์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูที่มาแล้วต้องลอง!!! (เมนูปลาเทลาต์) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของเวียนนา
ท่ีดกึดดูให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิกของตกึอาคารโทนสีขาวนวลงดงามแบบ
ดัง้เดิม รูปปัน้บคุคลส าคญั รถม้า โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองท่ีน่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปปิง้ชม
ร้านค้า หรือนัง่ทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเค้กต้นต าหรับ 
น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา (Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช 
ชมิดท์ (Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ช้เป็นท่ีท าการหลกัของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็น
ท่ีจดังานส าคญัของเมือง น าทา่นถ่ายภาพคูพ่ระราชวังโฮฟบวร์ก(Hofburg Palace) เดมิเป็นนพระ
ราชวงัฤดหูนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์



 

 

สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 

ถือเป็นโบสถ์คูบ้่านคูเ่มืองของประเทศออสเตรีย 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ช่ือจัดเตม็ Ribs ซ่ีโครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 

พักที่ Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่า   
 

 8 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปป้ิง - (สนามบนิเวียนนา)-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปัส์บูร์ก เร่ิมมีประวตัิการ
สร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตอ่มาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วย
จ านวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตง่ชัน้เย่ียมจ านวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลบัพลาท่ี
ประทบัซึ่งได้รับการตกแตง่อย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพกัผ่อนเดิน
เล่นท่ีออกแบบได้อย่างลงตวั รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

ให้ท่านอิสระถนนสายช้อปปิง้กลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและช้อปปิง้สายส าคญัแห่งกรุง
เวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าตา่งๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ท่ีถกูใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้
เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เคร่ืองแก้วคริสตลัเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลกึตา่งๆ 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

21.55 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบินท่ี 
EK126 (21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 9      กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอยา่งละเอียดทกุข้อ เพ่ือ ประโยชน์ของทา่นเอง และเพ่ือความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เม่ือท่านจองทวัร์ และชาระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึน้อยก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ 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 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

24 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66 
(ปีใหม่) 

129,999.- 129,999.- 35,900.- 

28 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66 
(ปีใหม่) 

129,999.- 129,999.- 35,900.- 



 

 

2.  คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม์) 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท์,คา่ซกัรีด,มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 

การจองและการช าระ 
 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 



 

 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศลา่ช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใช้จ่าย100%ของราคาทวัร์ 
- ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จา่ย 100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใช้จา่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋



 

 

เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ช้า

ของสายการบนิ,การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 
แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ ทัง้นีท้างบริษทัจะ
ค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้  
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่วิล

แชร์หรือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแล้วหากทา่นไมไ่ด้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1.  ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  



 

 

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่จะด้วย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิซึง่มีคา่ใช้จา่ยประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯ ได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้ เดนิทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  
6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้

สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10.  ทางบริษทัฯไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกันอยูแ่ล้ว (ยกเว้น โรงแรมท่ีทางบริษัทการันตีวา่ได้พกัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพก ัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  



 

 

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไมมี่อา่งอาบน า้ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นั้น  
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  
 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู  ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆ ทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดนิทางเทา่นั้น  เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานฑตูเป็นผู้
เก็บ หากผลวีซา่ ออกมาว่าท่าน ไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซา่
ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยัหรือศกึษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัทา่นเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม ่ 
 


