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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – ช้อปป้ิง 
01.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิ เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

เท่ียวบินท่ี EK385 (01.35-04.45) // EK49 (08.50-13.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
15.55 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชัว่โมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ 
เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศร่ืนรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลาง
ทาง วฒันธรรมของภมูิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์ท่ีเดน่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง่ 



 

 

น าท่านชม พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg Palace)  ตัง้อยู่ชานเมืองมิวนิค เป็น
พระราชวงับารอกแหง่นีเ้ดมิเป็นท่ีประทบัฤดรู้อนของพระเจ้าลดุวิกท่ี 1 ซึง่ได้รับการกล่าวขานถึงการ
ตกแตง่ภายในอนังดงามและสวนสวย ไฮไลท์ของพระราชวงันีคื้อ Gallery Beauties ของพระเจ้าลดุ
วิกท่ี 1 เพราะเป็นสถานท่ีแสดงภาพวาดสตรีสวยงาม 36 นางในวงสงัคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนาง 
โลล่า มอนเทช นักเต้นร าชาวไอริช ผู้ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลุดวิกท่ี 1 และเป็นเหตุท่ีท าให้
พระองค์สละราชบลัลงัก์ 

ชมอาคารบ้านเรือนท่ีเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณ
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) ซึ่งถือเป็นหวัใจของเขตเมืองเก่า และเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
การเร่ิมชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส าคัญทาง
วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งท่ีน่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปัน้พระแม่มารีทองค าบนเสาสูง 
ศาลาวา่การเมืองใหม ่(Neuse Rathaus) ท่ีมีจดุเดน่อยูท่ี่หอนาฬิกาท่ีเรียกวา่ Glockenspiel มีระฆงั
และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบ า ให้ชมกนัในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็น
อีกหนึ่งรอบในหน้าร้อนและมีโบสถ์แม่พระท่ีงดงาม (Frauenkirche) ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่
เป็นสญัลกัษณ์ 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์  (Marienplatz) ซึ่งมีร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านไอศกรีมมากมาย มีโต๊ะเก้าอีต้ัง้วางเรียงรายอยู่ด้านนอกส าหรับนกัท่องเท่ียวได้นัง่



 

 

จิบเบียร์ หรือทานอาหารพร้อมชมความสวยงามของท้องท่ีนีไ้ปด้วยโดยเฉพาะวนัท่ี อากาศดี หรือ
แม้แต่แดดจ้าคนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจ า อีกทัง้บริเวณย่านนีย้ังมีร้ าน
จ าหน่าย สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ได้เวลาอนัสมควร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

พักที่ 

NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมใจกลางกรุงมิวนิค) 
 



 

 

 

3 มิวนิค – เคียมซ ี– พระราชวังแฮเร็นเคียมซี – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกดิโมสาร์ท 
เบริช์เทสการ์เด้น – ล่องเรือทะเลสาบเคอนิก – โบสถ์บาโธโลมวิ – หมู่บ้านรัมเซา – ฮัลล์สตทัท์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทเทิลทซ์ (Bad Tölz) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 70 กม. เป็นเมือง
ชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ทางใต้ของนครมิวนิค ตัวเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ัง
ตะวนัออกของแมน่ า้อีซาร์ ปัจจบุนัเมืองนีข้ึน้ช่ือเร่ืองสปาน า้แร่  
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแฮเร็นเคียมซี (Herrenchiemsee) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม. เข้าชมด้านใน ตัง้อยูท่ี่เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบเคียมเซ เข้าชมพระราชวงัแฮเร็นเคียมซี 
ท่ีสร้างโดยพระเจ้าลดุวิกท่ี 2 แหง่บาวาเรีย ตามแบบสว่นกลางของพระราชวงัแวร์ซายท่ีฝร่ังเศส เป็น
วงัท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีทรงสร้าง วงัแฮเร็นเคียมซีเป็นวงัท่ีแสดงถึงความช่ืนชมท่ีพระเจ้าลดุวิกท่ี 2 ทรงมีตอ่
พระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส ในห้องกระจกบนเพดานเป็นภาพเขียนของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ทรง
ประสงค์จะสร้างวงันีใ้ห้ทดัเทียมกับพระราชวงัแวร์ซาย แต่ทรงสร้างเสร็จเพียงส่วนกลางก่อนท่ีจะ
สิน้พระชนม์จึงเหลืออีก 50-70 ห้องท่ียังไม่ได้สร้าง แต่การสร้างไม่ได้ทรงตัง้ใจจะให้เหมือน
พระราชวงัแวร์ซายไปเสียทกุตารางนิว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชม. เมืองอนัเป็นบ้านเกิดของนกัดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก เมือง



 

 

ซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค 
เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกท่ีส าคญัของบรรดาประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ้
สินค้าบนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองท่ีมีความสวยงามรวมทัง้มีร้านค้าสินค้าแฟชัน่มากมาย 
น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานา
พนัธุ์สีสนัสวยงาม รูปปัน้และน า้พสุไตล์บารอค สถานท่ีแหง่นีย้งัเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
อมตะช่ือก้องโลก The Sound of Music จากนัน้น าชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาว
ออสเตรียน ปัจจบุนันีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงประวตัขิองโมสาร์ทและครอบครัว 

น าท่านเก็บภาพ มหาวิหารซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บารอค สมัย
ศตวรรษท่ี17 ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลส์บวร์ก อุทิศให้กับนักบุญรูเพิร์ตและ
นกับุญแวร์จิลิอุส นกับุญรูเพิร์ตได้ก่อตัง้โบสถ์ขึน้ในปี 774 บนพืน้ท่ี ท่ีเหลืออยู่ของเมืองโรมนั และ
มหาวิหารแหง่นีก็้ถกูสร้างขึน้ใหมใ่นปี 1181 หลงัจากเกิดเพลิงไหม้ในศตวรรษท่ี 17 โบสถ์แหง่นีส้ร้าง
ขึน้ใหมใ่นสไตล์บารอคภายใต้การน าของ เจ้าชาย-บชิอปวลูฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์เทสการ์เด้น (Berchtesgaden) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม. เมืองนีเ้ป็นท่ีตัง้ของภูเขาวทัซ์มนัน์ (Watzmann) ซึ่งสูงเป็นอนัดบั 3 ในเยอรมนีด้วยความสูง 
2,713 เมตร ถือเป็นหนึ่งในสถานท่ีปีนเขายอดนิยม นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของเคอนิชส์เซ ซึ่งเป็น
ทะเลสาบธารน า้แข็งซึง่มีความลกึ 



 

 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเคอนิก (Konigssee Lake) ซึ่งตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในรัฐบาวาเรีย 
(ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที) น า้ในทะเลสาบเคอนิก ถือว่าเป็นน า้ท่ีใสและสะอาดท่ีสุดใน
เยอรมนั ด้วยเหตผุลนีจ้ึงอนญุาตให้เฉพาะเรือพายและเรือท่ีใช้ไฟฟ้าเทา่นัน้ ท่ีสามารถแล่นไปมาใน
ทะเลสาบได้ น าท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด เพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษกับธรรมชาติ เน่ืองจากภูมิ
ประเทศท่ีโอบล้อมไปด้วยภูเขา การล่องเรือชมความงดงามของทิวทศัน์ของทะเลสาบแห่งนี ้ได้รับ
การขนานนามและยอมรับให้เป็นมรดกโลก และช่วงไฮไลท์คือตรงปลายสดุของทะเลสาบจะมีน า้ใส
นิ่งราวกบักระจกสะท้อนภาพขึน้มาให้ได้ชมความงดงาม และนอกจากนีร้ะหวา่งการลอ่งเรือจะมีการ
เป่าเคร่ืองดนตรีและท่ีน่าแปลกใจคือ จะมีเสียงสะท้อนกลบัมา เหมือนเคร่ืองดนตรีนัน้เป่ามาจาก
ด้านหลงัภูเขา และอีก 1 จุดแลนด์มาร์คส าคญัของการล่องเรือคือ โบสถ์บาโธโลมิว (โบสถ์หัว
หอมแดง) หรือ St.Bartholoma 



 

 

น าทา่นผา่นชม หมู่บ้านรัมเซา (Ramsau Village) หมูบ้่านเล็ก ๆ ท่ีมีประวตัยิาวนาน ตัง้อยูภ่ายใต้
การโอบล้อมของภูเขาใหญ่น้อยของบาวาเรียอัลไพน์ ไฮไลท์ของท่ีคือทัศนียภาพอันสวยงามของ



 

 

โบสถ์ Parish Church of St.Sebastian โบสถ์สีขาวท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูน ตดักับท้องฟ้าสี
คราม เคียงข้างด้วยล าธารสายเล็ก ๆ ท่ีสะท้อนแสงแดดออ่น ๆ ในยามเช้า เป็นภาพท่ีมีองค์ประกอบ
ลงตวั 



 

 

น าท่านออกเดินทางสู่  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ท่ีซอ่นตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนตกิ และได้ช่ือวา่เป็นหนึ่ง
ในพิกดัท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด
คลาสสิคของหบุเขาสงูท่ีโอบล้อมทะเลสาบอนันิ่งสงบท่ีมีน า้ใสราวกบักระจกคริสตลั ท่ีพร้อมสะท้อน
ภาพความอลงัการของขนุเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลงัการขึน้อีก
เป็นทวีคณู ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่ง
เตมิไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวตัิศาสตร์ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว 
พักที่ Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

พักที่ 

Hotel Heritage, Hallstatt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมในหมู่บา้นมรดกโลกฮลัล์สตทัท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 น่ังรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – อนิส์บรูกค์ – หลังคาทองค า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชมวิวเมืองฮลัสตทัท์มมุสงูด้วยการ น่ังรถแทรมขึน้สูย่อดเขาฮลัสตทัท์ ใช้เวลาเพียงไมก่ี่นาที 
เคเบิลคาร์ Salzberg จะพาคณุขึน้ไปยงัหบุเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟต์และเส้นทางแบบ
พาโนรามา ให้ทศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์ของใจกลางเมืองประวตัศิาสตร์ทะเลสาบ 
น าท่านชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็น
ส่วนอัลไพน์ของอัปเปอร์ออสเตรีย ตัง้อยู่ใกล้เมือง Gosau ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง Salzburg ภูเขาท่ี



 

 

ล้อมรอบทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดคัชไตน์ ประกอบไปด้วย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, 
Hinterer Gosausee 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เป็นเมืองหลวงของเขตเซลอมัซีในรัฐซารล์สบวร์ก 
ประเทศออสเตรีย เมืองนีเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีเรียกว่าเซลล์ อัม ซี-คาพรุน และเป็น
ศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ส าหรับภมูิภาค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรูกค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค์ ท่ีนักท่องเท่ียว
เกือบทกุคนอยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมค าร ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้ร้างขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเล่ียนท่ี1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองค์และราชินีจะไปประทับท่ี
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านลา่งบริเวณจตัรัุส และพิพิธภณัฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแหง่ เมืองนีย้งั
เป็นต้นก าเนิดของเคร่ืองประดบัคริสตลัช่ือดงัอยา่ง Swarovski 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึ่งเคยใช้ต้อนรับราชวงศ์
และบุคคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน 
พักที่ Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

พักที่ 

Hotel Adlers, Innsbruck หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในเมือง) 

 

5 บรีเกนซ์ - Cable car Pfander – เมืองชไว้ซ์ – น่ังรถไฟ Stoosbahn – หมู่บ้านสตูส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองบรีเกนซ์ (Bregenz) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.เป็นเมือง
หลวงของรัฐฟอร์อาร์ลแบร์ค รัฐทางตะวันตกสุดของประเทศออสเตรีย เมืองตัง้อยู่ปลายสุดด้าน
ตะวนัออกของทะเลสาบคอนสตนัซ์ น าท่านเข้าสู่สถานีเพ่ือน่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาพฟานเดอร์ 
(Pfänder) สงู 1,100 เมตร เป็นจดุชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ ท่ีสวยท่ีสดุของเมือง มีเวลาให้ทา่นได้
เก็บภาพความงดงามของทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ สดุแสนประทบัใจ (โดยเฉพาะฤดหูนาวจะมี
หิมะปกคลมุทัง้เขา) ได้เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางลงสูต่วัเมืองบรีเกนซ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชไว้ซ์ (Schwyz) จากนัน้น าท่านสู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีท่ี
ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปี เพ่ือน าทา่นเปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ท่ีชนัท่ีสดุ
ในสวิตเซอร์แลนด์และยโุรป เพิ่งสร้างเสร็จเม่ือปี 2017 แทนท่ีรถรางอนัเก่าท่ีเปิดใช้มาตัง้แตปี่ 1933 
ลกัษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ายถงับม่เบียร์ ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสตูส (Stoos Unseen) หมู่บ้านเล็ก ๆ ปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ 
ตัง้อยูบ่นเทือกเขาแอลป์ ท่ีระดบัความสงู 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจ าหมูบ้่านท่ีถือเป็นจดุแลนด์มาร์ค
ซึง่สามารถถ่ายรูปได้อยา่งสวยงาม สมควรแก่เวลาน าทา่นลงจากหมูบ้่าน 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมู่บา้นเล็กๆ) 



 

 

 

6 กรินเดลิวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น า้แข็ง – ลูเซร์ิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเช้านีใ้ช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดิลวาลด์ 
กรุนด์ 



 

 

สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top 
of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 
นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลิวาลด์สูไ่คลเน ่ไชเดกก์ เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เ ม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระให้ทา่นได้สมัผสั
และเล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้
ทา่นได้สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แหง่ ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  



 

 

อิสระให้ทา่นเดนิเลน่พกัผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร มือ้พเิศษ ฟองดู 
พักที่ Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken หรือระดับเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว 

 
Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken 



 

 

หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

7 ลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – บาห์นฮอฟสตราสเซอ – สนามบนิซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลูเซิร์น (Luzern) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 34 นาที เมืองพกั
ตากอากาศท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์ (Reuss River) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) 

โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ บาห์นฮอฟสตราสเซอ (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” 

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

22.15 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบนิท่ี 
EK086 (22.15–06.25(+1)) / EK372 (09.40–19.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 



 

 

 
 

8 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
19.15 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
08-15 ตุลาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 
16-23 ตุลาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

07-14 พฤศจิกายน 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 
30 พฤศจิกายน-07 ธันวาคม 65 119,999.- 119,999.- 30,900.- 

27 ธันวาคม 65-03 มกราคม 66 (ปีใหม่) 129,999.- 129,999.- 30,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุข้อ เพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง และเพื่อความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร์ และช าระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**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
ห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  



 

 

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 ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

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

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง 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) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

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

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ 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 เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใช้จา่ย100%ของราคาทวัร์ 
- ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จา่ย 100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบนิไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ช้าของ

สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่วิล

แชร์หรือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 
1.  ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั

ทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่จะด้วย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิซึง่มีคา่ใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund)ผู้ เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนินัน้ ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  



 

 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10.  ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ล้ว (ยกเว้น โรงแรมท่ีทางบริษัทการันตีวา่ได้พกัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจท าให้ห้องพก ัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 

1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 



 

 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้หรือไม ่ 


