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23.00 น. พร้อมกันท่ี สายการบินเอมิเรตต์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

02.00 น. ออกเดินทางสู่  (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

06.00 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

08.40 น. ออกเดินทางสู่  

13.20 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หนึ่งในเมือง
ท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        
                 (-/-/-) 

 

วันที่สอง ดูไบ • ซูรคิ • เมืองลูเซิรน์ • อนุสาวรยี์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล    
            (-/-/เย็น) 
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น าท่านถ่ายรูปกับ  ซึ่ง
สร้างข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์
ต่อหน้าท่ีจนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือสัญลักษณ์ส าคัญ
ของลูเซิร์นท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวคนไหนพลาดมาท่ีนี่ 

 

 

น าท่านชม  อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น
สะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้า Reuss โดยสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 
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จากนั้น ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน  ด้วย
ตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ท าให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้ 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) พาท่าน
ข้ึนสู่  โดยกระเช้าหมุนแบบ 360 องศา ท่ีความสูง 3,239 เมตร เข้าชม 

 ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาว
โพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) อีก 1 เมืองท่ีมีความเก่าแก่ และสวยงามเป็นอย่างมากจนได้รับการข้ึนทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ให้ท่านได้ เดินเล่นอิสระในตัวเมือง ซึ่งมีร้านค้ามากมาย
รวมถึงร้านของฝากต่างๆ เคล้ากับบรรยากาศของบ้านเรือนท่ีมีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

วันที่สาม เมืองแองเกิลเบิรก์ •  นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ ยอดเขาทิสลิส • ถ้าน้าแข็ง • เมืองเซนต์ 
กัลป์แลน                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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 พิเศษ! เมนูสวิสฟองดู 3 ชนิด ชีส ออย และช็อกโก
แล็ต แบบจัดเต็ม 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศ ลิกเตน สไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นท่ีเพียง 160 ตารางกิโลเมตร
เท่านั้น มีประชากรกว่า 5,100 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 

 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองท่านจะได้พบกับ  
ต้ังอยู่บนถนนสาย Städtle ซึ่งเป็นย่านท่ีพักโรงแรม ร้านอาหารและคาเฟ่จ านวนมาก ท่ีนี่สร้างข้ึน
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1932 ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ.1982 ถึง ค.ศ.1984 ด้านหน้าสามารถมองเห็น
ตราแผ่นดินซึ่งแกะสลักด้วยหินเหนือประตูทางเข้า น าท่านถ่ายรูปกับ 

 สถานท่ีส าคัญท่ีเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดในเมืองวาดุซ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1874 
ด้วยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ 

  

วันที่สี ่ เมืองวาดุซ • ศาลากลางเมืองวาดุซ • วิหารเซนต์ฟลอรนิ • เมืองอินส์บรุค   
                  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางลงเข้าสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) 
เป็นเมืองหลวงของรัฐทีโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย ต้ังอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น้า
อินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะขนาดใหญ่ยักษ์
ประกบอยู่ทางทิศเหนือ และทิศใต้ มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมสวยงาม 

 

จากนั้นน าท่านเดินชม  บ้านเรือนท่ียังคงรักษาเอกลักษณ์ด้าน
สถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้ หรือไม้เล้ือยตามประตู บานหน้าต่าง น า
ท่านชมอีก 1 ในสัญญาลักษณ์ท่ีส าคัญของเมืองอินส์บรุคคือ หลังคาทองค า (Golden Roof) 
หลังคาสไตล์บารอกผสมสไตล์โกธิคท่ียื่นออกมาจากระเบียงตกแต่งด้วยทองค าแท้ จ านวน 2,738 
แผ่น สร้างในศตวรรษท่ี 16 เพื่อเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสคร้ังท่ี 2 ของจักรพรรดิแมกมิเลียนท่ี 
1 ชม หอคอยประจ าเมืองอินส์บรุค (Stadtturm Innsbruck) ต้ังอยู่ในย่านเมืองเก่าใกล้กับอาคาร
หลังคาทองค า สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1450 เดิมเป็นท่ีให้สังเกตการณ์และยังเคยใช้เป็นท่ีคุมขัง
นักโทษอีกด้วย ปัจจุบันกลายเป็นหอชมวิวเมืองส าหรับนักท่องเท่ียว อิสระให้ท่านได้ชมเมืองตาม
อัธยาศัย
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(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองสวยในเขตเทือกเขาแอลป์ เป็นแหล่งเล่นสกีท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 
เมืองแห่งนี้เคยเป็นสถานท่ีจัดโอลิมปิกฤดูหนาว 1936 บริเวณใกล้เคียงยังเป็นท่ีต้ังของซุกสปิตเซ่ 
ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี และยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังอย่าง ริชชาร์ท ชเตราส์ ซึ่งจะมีการ
จัดเทศกาลดนตรีริชชาร์ท-ชเตราส์ในเดือนมิถุนายนของทุกปี

จากนั้นน าท่าน   ซึ่งเป็นยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน บนความ
สูง 2,964 เมตร จากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 

400 ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี ท่ีท าให้เกิด
กิจกรรมการท่องเท่ียวได้ท้ังปีคือ สกีในฤดูหนาว
และเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเหน็
ทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน
คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์
โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์
ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
แวงค์ (Wank) 

 

วันที่ห้า การ์มิช พาร์เทินเคียร์เชิน • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Cable Car ข้ึนสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ • เมืองมิด
เทนวาลด์ • การม์ิช พารเ์ทินเคียรเ์ชิน              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

ยูทัวร์ทราเวล
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
เมืองกลางป่า ต้ังอยู่เชิงเขาคาร์เวนเดล (Karwendel) ซึ่งมีความสูงถึง 2,244 เมตร พรมแดน
ระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ ได้ข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองท่ี
ติดอันดับต้นๆในเร่ืองของความสวยงามของเยอรมนี อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับ  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)

 
พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมันต้นต าหรบัแท้ 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้น
เท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท า
การแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพัก
เมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้นน าท่านเดินสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่ท่ีสุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ต้ังอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรีย
ตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบวร์ก เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิม
เซ่ เพื่อน าท่านล่องเรือไปยัง เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบคีมเซ่ เข้าสู่ 

วันที่หก หมู่บ้านปรนี • เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบคีมเซ่ • พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ • เมืองฮัลล์สตัท • 
เมืองเซ็นท์ วูฟกัง                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com
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 ซึ่งต้ังอยู่กลางทะเลสาบ เป็นพระราชวังท่ีได้ข้ึนชื่อว่าสวยท่ีสุดของ
กษัตริย์ลุดวิกท่ีสองแห่งแคว้นบาเยิร์น โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ 
แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้นมีท้ังน้าประปา น้าพุ  ห้องน้า ห้อง
ส้วม  และระบบท าน้าร้อนในอ่างอาบน้าอีกด้วย 

 

ให้ท่านได้เดินชมความงดงามภายในพระราชวังซึ่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายใน และไม่ควรพลาด
ชมโคมระย้าใน ห้องเสวย (Chandelier of Meissen porcelain) ซึ่งกล่าวว่าเป็นโคมระย้าท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก 

 

จากนั้นน าท่านนั่งเรือกลับสู่ ท่าเรือเมืองปรีน

จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวย
ที่สุดในโลก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
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เมืองมรดกโลกท่ีอยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ต้ังอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่
ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา 
ท่ีธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบข้ึนท าให้ เป็นสถานที่ที่เป็น The Must ของยุโรปตะวันออก 
เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม  อีกหนึ่งเมืองท่ีมีทะเลสาบท่ีสวย และยังเป็น
เมืองตากอากาศท่ีเล่ืองชื่อของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ
สถาปัตยกรรมท่ีอยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว 

  

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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**หากพกัที่ฮัลล์ตัทท์ จะพาท่านเที่ยวที่เซ็นท์วูฟกงัก่อน 

แต่หากพกัที่เซ็นท์วูฟกัง จะพาท่านเที่ยวฮัลสตัททก์่อน** 

พรอ้มเมนูปลาเทรา้ช์ 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อยู่ทางตอนใต้
ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองของประเทศรองจากเมืองหลวงอย่างกรุง
เวียนนา น าท่านชม  พระราชวังออกแบบด้วย
สถาปัตยกรรมแบบกอธิกและบาโรก เร่ิมสร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 2010 ต้ังตระหง่านอยู่ริมเชิงเขา 

 

น าท่านชม  เป็นเนินเขาท่ีปกคลุมไปด้วยต้นไม้ และ
เป็นท่ีต้ังของ ป้อมปราการกลางเมือง รวมท้ัง หอนาฬิกาเก่าแก่ (Uhrturm) สัญลักษณ์ประจ าเมือง 

วันที่เจ็ด เมืองกราซ • พระราชวังเอกเกนเบิร์ก • เขาชลอสเบิร์ก • Designer Parndorf Outlet • กรุง
เวียนนา          (เช้า/กลางวัน/-) 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
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ปัจจุบันเนินเขาแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะสามารถมองเห็นวิวเมืองได้กว้างไกล เป็นท่ีต้ังของสถาน
บันเทิงคาเฟ่ และร้านอาหารหลายแห่ง 

 

จากนั้นชม  เป็นท่ีต้ังของศาลาว่าการเมือง (Rathaus), พิพิธภัณฑ์อาวุธ
โบราณ, สุสานแห่งกษัตริย์ Ferdinand ท่ี 2 โบสถ์ต่างๆ รวมท้ังหอนาฬิกาท่ีจะมีหุ่นไม้แต่งกาย
แบบท้องถ่ินออกมาเต้นระบ าตามเสียงเพลง นอกจากนี้ยังมีร้านค้า ร้านอาหารมากมายเรียงราย
อยู่สองฝ่ังถนน อิสระให้ท่านได้ซื้อของท่ีระลึก และของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเมือง 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองให้เวลา
ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองหลวง
ของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองท่ีโมสาร์ทมาพ านักในยุคท่ีรุ่งเรืองของชีวิต เมืองหลวง
แสนสวยท่ีติดอันดับเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลก 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้นน าท่านเข้าชม 

 พระราชวังฤดู ร้อน
ของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก 
ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า 
น้าพุ ร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการ
ริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 ตัวอาคาร
ในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัย
ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระ
ราชประสงค์ให้ มีความย่ิงใหญ่และ
สวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์
ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์

วันที่แปด พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคารท์เนอร ์      
           (เช้า/กลางวัน/-) 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
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ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่ง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้
ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

จากนั้นน าท่านสู่  ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป ท่ีมีมา
ต้ังแต่ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนท่ีมุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อของ Strata 
Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายช้อปปิ้ งในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บ้านเรือนส่วนมากถูกท าลายทางการก็ได้สร้างตึกรามบ้านช่องท่ีรูปแบบเดิม 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย - หน้าที่16 -



BT-EUR74_EK 

นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานท่ีส าคัญบนถนนแห่งนี้อีกแห่งหนึ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. 
Stephen's Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ท่ีอยู่มาต้ังแต่ปี 1160 ตัวอาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความ
ยาว 107 เมตร กว้าง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังท้ังหมด 23 ใบ ใบใหญ่ท่ีสุดชื่อว่า ระฆัง
พุมเมริน ท่ีมีน้าหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆังแบบแกว่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย และเป็น
อันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของเยรมันเท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสีย
การได้ยิน เพราะว่าเม่ือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่กลับ
ไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย

 

จนกระท่ังได้เวลา พอสมควรน าท่านเดินทางสู่  เพื่อท าการ
เช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX REFUND) 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ **
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

06.35 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

09.30 น. เดินทางสู่    

18.40 น. เดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

วันที่เก้า ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ        
                  (-/-/-) 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ
เหมาะสมทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่
ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอน
เฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

04 – 12 เมษายน 2566 30+1 105,999 105,999 104,999 +15,000 

11 – 19 เมษายน 2566 31+1 112,999 112,999 111,999 +15,000 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2566 25+1 105,999 105,999 104,999 +15,000 

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2566 26+1 99,999 99,999 98,999 +15,000 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไมบ่ังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทวัรค์นไทย*** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 
หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม
ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้ รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว
และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
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• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน
ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก
ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 
ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ
เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี
เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ
บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 
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❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ
เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่ าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ท้ังหมด 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า
เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย - หน้าที่25 -
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ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย - หน้าที่26 -
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ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย - หน้าที่27 -
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ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย - หน้าที่28 -
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ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย - หน้าที่29 -


