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อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เช็ก  
สโลวคั  ฮงัการ ี ออสเตรยี   

9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

  
 

        

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางกบัสายการบนิเอมเิรตส ์(Emirate Airline) อนัสุดหรู สู่มหานครแห่งแฟช ั8นมลิาน 

(Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ั8นโลก เต็มอิ�มกับดินแดนที�มีธรรมชาติอันงดงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลกที�

สวติเซอร์แลนด ์พักเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) และลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที�ยวยอดนิยม 

พาขึ$นรถไฟพชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป   ชมจตัุรสั         

มาเรยีนพลาสท ์ (Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริ�มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ เดนิเล่นกับ

เมอืงสวยที�คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปราก (Prague) ซ ึ�งจะทําใหค้ณุหลงรัก

แบบไม่รูล้มื ถ่ายรูปกับรัฐสภาที�สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เขา้ชมพระราชวงั        

เชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace)  ที�วจิติรตระการตาอนัโดง่ดงัของออสเตรยี 

กําหนดการเดนิทาง     

17-25 ม.ิย.,25 ม.ิย.-3 ก.ค.,1-9 ก.ค.2558 

9 – 17 ,23 ก.ย. – 1 ต.ค.,30 ก.ย. – 8 ต.ค.2558 

7-15 ,14 -22 ต.ค.2558 
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

18.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

21.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK373  

วนัท ี8สองของการเดนิทาง  ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี8ยนเคร ื8อง   

03.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเที�ยวบนิ EK 101  

08.25 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ�นชา้

กว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั$นเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงที�เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่

แฟชั�นของโลก นําท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di 

Milano) ที�สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่า

อัศจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื$นฟูศลิปวทิยาการ นําท่านชม 

แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ�ง

นับวา่เป็นชอ้ปปิ$งมอลลท์ี�สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ี�สดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์

ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที� 2 ผูร้เิร ิ�มการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ี

และอนุสาวรยีข์องศลิปินชื�อดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี� 

ที�อยูใ่นบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

ระยะทาง 50 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาท ี
 

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั$นนําท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอร์แลนด ์เพื�อเดนิทางสู่เมอืง

อนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมอืงที�ตั $งอยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระ

ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวติเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ  

จากนั$นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื$อสนิคา้ของฝากจากสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต ,เครื�อง

หนัง,มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 293 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ  

4 ช.ม. 

 

 

คํ8า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก  CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี8สามของการเดนิทาง             กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลเูซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศที�สวยงาม

และยังเป็นที�ตั $งสถานีรถไฟขึ$นสู ่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมื�อปี คศ.

2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื$นที�มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป นําคณะนั�งรถไฟทอ่งเที�ยวธรรมชาต ิขึ$นพชิติยอดเขา

จุงเฟราที�มีความสูงกว่าระดับนํ$าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึ$นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํ$าแข็งที�มีขนาดใหญ่จนถงึ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที8อยู่สูงที8สุดในยุโรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถํ lานํ lาแข็ง (Ice Palace) ที�แกะสลักใหส้วยงาม อยู่

ใตธ้ารนํ$าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 35 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

20 นาท ี

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื$นเมอืง 

บา่ย พาท่านชมววิที� ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิที�สงูที�สดุในยุโรป ที�

ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที�ถงึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารนํ$าแข็ง Aletsch Glacier ที�ยาวที�สุดในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที�ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที�ทําการไปรษณีย์ที�สูงที�สุดใน

ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ$าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ที�สวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen)   จากน ัlนเด ินทางสู่เม ืองลูเซิร ์น (Lucerne) เมือง

ทอ่งเที�ยวยอดนยิมอันดบัหนึ�งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที�ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขุนเขา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะทาง 80 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ช.ม. 

คํ8า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก IBIS STYLES LUZERN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี8ส ี8ของการเดนิทาง        ลเูซริน์ – เบรเกนซ ์– มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั$นพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที�แกะสลัก

บนผาหนิธรรมชาต ิเพื�อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหาร

สวิส จากเหตุการปฏิวัต ิในฝรั�งเศสเมื�อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge) ซึ�งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ lารอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึ�งเป็นเหมอืนสญัลักษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ี�มหีลังคาที�เกา่แกท่ี�สดุในยุโรป สรา้งขึ$นเมื�อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั$นนําท่าน

เดนิทางสู่เมื�องเบรเกนซ ์( Bregenz ) ประเทศออสเตรีย เมอืงที�สวนงามอกี

ระยะทาง 181 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ 

2.50 ช.ม. 
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เมืองนึง  ตั $งอยู่ปลายสุดดา้นตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ์ (Lake 

Constance ) ทะเลสาบนํ$าบรสิทุธิ_ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของยุโรปกลาง  

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื$นเมอืง 

บา่ย จากนั$นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี 

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ�งในเมอืงที�มั�งคั�งที�สดุของยุโรป นําชม

จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์ (Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริ�มตน้ของประวัตศิาสตร์

และธุรกิจของนครมวินิค บริเวณนี$เป็นที�ตั $งของศาลาว่าการเมืองที�มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที�งดงามซึ�งสรา้งขึ$นในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที� 19 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ�งจะมีนักท่องเที�ยวรอคอยเฝ้าชม

ตุ๊กตาไขลานที�จะออกมาเตน้รํา เมื�อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

และเชญิทา่นเลอืกซื$อสนิคา้ของที�ระลกึ เชน่ เครื�องเหล็กตราตุก๊ตาคู ่เป็นตน้ ***

คณะเดนิทางเดอืนกนัยายนและตุลาคม ที8เมอืงมวินคิมงีาน Oktoberfest 

เป็นเทศกาลเบยีร ์ที8มชี ื8อเสยีงที8สดุในเยอรมนแีละเป็นเทศกาลที8ใหญท่ี8สุด

ของโลก ซึ8งมผีูเ้ขา้รว่มประมาณ 6 ลา้นคนตอ่ปี ทําใหจ้ํานวนหอ้งพกัอาจมี

ไม่พอกบัคณะ ทางบรษิทัอาจมกีารปรบัเมอืงที8พกัเป็นเมืองใกลเ้คยีง

แทน*** 

 

คํ8า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก NH NEUE MESSE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี8หา้ของการเดนิทาง           มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี- ปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที�ไดช้ื�อว่าเป็น

เมอืงแหง่สปาที�ใหญ่ที�สดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงที�มชีื�อเสยีงไปทั�วโลกว่า

เป็นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคาร์โลว ีวารี ซึ�งปัจจุบันเป็นที�

นยิมของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชื�อที�มมีาแต่สมัย

โบราณ เชิญทดลองดื�มนํ$ าแร่ซึ�งตอ้งดื�มกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        

พอรซ์เลนที�มปีากยื�นออกมาเหมอืนกานํ$า 

ระยะทาง 297 กม. 

 
เที8ยง 

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อาหารพื$นเมอืง 

(เป็ดสไตล์

โบฮเีมยีน) 

บา่ย นําคณะเดนิทางสู่กรงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    
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คํ8า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก  INTERNATIONAL PRAGUE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี8หกของการเดนิทาง              ปราก – ปราสาทปราก - สโลวกั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัlนนําท่านเดนิผ่านบนสะพาน ชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพาน

เก่าแก่ขา้มแม่นํ$าวัลตาวา ชมรูปปั$นโลหะของเหล่านักบุญที�ตั $งอยู่สองขา้งราว

สะพานกว่า 30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” 

ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มจุีดเด่นคอื นาฬกิา

ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�ตบีอกเวลาทุกๆชั�วโมง  นําเขา้ชม

ปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ$นอยู่บนเนินเขาตั $งแต่สมัย

ครสิตศ์ตวรรษที� 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจุบัน

เป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตั $งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติุส 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย

ศตวรรษที� 14     นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญ่ที�สุดในกรุงปร๊าก   ซึ�ง

พระเจา้ชารล์ที� 4 โปรดใหส้รา้งขึ$นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เก็บพระศพของ

กษัตรยิส์ําคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชาร์ลที� 4, พระเจา้เฟอร์ดนิานด์ที� 1 และ     

พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) 

ที�เป็นหนึ�งในส่วนที�เก่าแก่ที�สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชาย

โบฮเีมยีนทั $งหลาย  

 

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรงุบราตสิลาวา (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืง

ที8ใหญท่ี8สดุของประเทศสโลวคั ตั $งอยู่รมิฝั�งแมนํ่$าดานูบที�บรเิวณพรมแดนของ   

สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  

ระยะทาง 355 กม. 

คํ8า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก  FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี8เจ็ดของการเดนิทาง        บราตสิลาวา  - Outlet - บดูาเปสต ์- ลอ่งเรอืแมนํ่lาดานูบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ให� เวลาท� านได� อสิระช� อปป� � งสนิค� าแบรนด� เนมมากมาย อาท ิเชน่  

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอกี

มากมาย*** เนื8องจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใด

ระยะทาง 240 กม. 
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ตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัlน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไป

แทน*** 

เที8ยง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็น

เมืองที�ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื$อชาติที�ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแหง่

แม่นํ$าดานูบ”  ชมเมอืงที�ไดช้ื�อว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝั�ง

แม่นํ$าดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั�งเปสต์ ที�ตั $งของ 

Millenary Monument อนุสาวรียท์ี�สรา้งขึ$นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาว

แมกยาร ์นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ lาดานบูอนัเลอืงชื8อ ชมความงามของทวิทัศน์และ

อารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที�ตั $งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั�ง ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซ ึ�งงดงามเป็นที�รํ�าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนี$ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้มแม่นํ$าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ$นที�ใชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั   

 

คํ8า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื$นเมอืง 

(ซปุกลูาซหม)ู 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก MERCURE BUDA HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

วนัท ี8แปดของการเดนิทาง     บูดาเปสต ์– เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรุนน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื$นที�อันเขียวชอุ่มของ    

ป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

 

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schonbrunn Palace)  

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ�งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั $งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ$นใหมอ่ย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความ

โอ่อา่ของทอ้งพระโรง และพลับพลาที�ประทับ ซึ�งไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝรั�งเศส จากนั$นเชญิชอ๊ปปิ$งสนิคา้

เครื�องแกว้สวาร็อฟสกี$ หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้น

 



 

  TK 005 GH 

นาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสื$อแฟชั�นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้

ของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชมิของหวานที�รา้น THE DEMEL 

รา้นเบเกอร์รี�และช๊อคโกแลตที�เก่าแก่ เริ�มกจิการตั $งแต่ปี 1786 ในย่าน ถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเวทชาท เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทํา    คนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลอืกซื$อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

22.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเที8ยวบนิที8 EK 126  

วนัท ี8เกา้ของการเดนิทาง       ดไูบ - กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 372  

18.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั $งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี$าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื8อทา่นทําการซืlอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื8อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกต ั{วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัlง มฉิะน ัlนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัlงสิlน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปล ี8ยนแปลงได ้ท ัlงนีlข ึlนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที8ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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โปรแกรม : อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมน ี

เช็ก  สโลวคั ฮงัการ ีออสเตรยี 
9 วนั 6 คนื 

โดยการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 
 

กําหนดการเดนิทาง       

17-25 ม.ิย.,25 ม.ิย.-3 ก.ค.,1-9 ก.ค.2558 

9 – 17 ,23 ก.ย. – 1 ต.ค.,30 ก.ย. – 8 ต.ค.2558 

7-15 ,14 -22 ต.ค.2558 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 69,900.- 

พกัหอ้งเด ี8ยว เพิ8มทา่นละ 10,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั{วเคร ื8องบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยื8นวซี่าเอง 3,000.- 

ช ัlนธรุกจิเพิ8มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ8มตน้ที8ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื8อที8น ั8ง confirm เทา่น ัlน) 76,900.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ8ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีlรวม 

1. คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั $นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

- กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ$นอยูก่บัชว่งอาย ุ

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีlไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ$าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ$น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ lามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีี8สายการบนิมกีารปรบัข ึlนราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ8งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ื8อนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที8น ั8งจะยนืยนัเมื8อไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัlน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวันจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นที8ตอ้งการออกต ั{วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั$ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ่้ายที�เกดิขึ$น 

  5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั $นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั $งแบบหมูค่ณะและยื�น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั $งหมด 

 

 

 



 

  TK 005 GH 

 

เง ื8อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที8เกดิข ึlนจรงิเหต 

ขอ้มลูเบืlองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื8นวซีา่และการยื8นขอวซีา่ 

 
1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื8อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื8นวซีา่ ดงัน ัlนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที8สถานทูตแจง้เง ื8อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยื8นวซีา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์ ัlงหมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี8ยวขอ้งใดๆท ัlงส ิlน ท ัlงนีl

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัlน อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื8นวซีา่ และมสีทิธ ิ�ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องต ั{วเครื8องบนิและที8น ั8งบนเครื8องบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_การเรยีกเก็บคา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ่้ายตามที�เกดิขึ$นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ$าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ$นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเทา่นั$น 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ เก็บคา่ใชจ่้ายทั $งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัlงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที8บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นข ึlนไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั $งนี$ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีย ื8นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ$นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีี�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั{วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัlงหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ$นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัlงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเด ี8ยว        

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ$นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ_ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ$า ซึ�งขึ$นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั$นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 


