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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค-สะพานอิเซลทว์าลด-์จุงเฟรา-อินเทอร์ลาเคน 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) 

เท่ียวบินท่ี TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ช่ัวโมง บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้
กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลังผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นตามรอยซีร่ีย์ดัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด์
(Iseltwald Bridge) ซ่ึงต้ังอยู่ทางฝั่ งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ ์ (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบ
สุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบ หันหลังคือเทอืกเขา น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald 

Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเช้านีใ้ช้เวลาในการ
เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนด ์สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟ
สู่ยอดจุงเฟรา ยอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจาก

การเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก์ เพ่ือ
ต่อรถไฟจุงเฟราไปยังสถานีจุงเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหมิะ ชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
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และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผสัและ
เล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนใหท้า่น
ได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาติของสวิส 

พักท่ี Hotel Krebs Interlaken หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

 3 เบิร์น-บ่อหมีสีน ้าตาล-หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น-เวเว่ย ์

         อนุสาวรียช์าลีแชปลิน-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-เมืองนองดาซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน เดินทางสู่เมืองเบิร์น  (Bern)  เบิ ร์น เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึง Bern 

แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึน้ทะเบียน
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มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Pit) สัตว์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง น  าท่านแวะถ่ายรูป ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) น ้าพุ
ปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR 

Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนาม
เวเว่ย์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls Of The Swiss Rivieera เพราะมีอากาศดี อบอุ่น
เกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษเดินทางสู่ 
เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆที่ต้ังอยู่บนชายฝั่ งทะเลสาบเจนีวา แวะถ่ายรูปด้านหน้า 

ปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทที่ต้ังอยู่บนทะเลสาบเจนีวา น  าท่านเดินทางสู่เมืองนอง
ดาซ์ (Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซ่ึงต้ังอยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley ใกล้ Sitten (Sion) เมือง
หลวงของ Valais ในฤดูหนาวผู้ช่ืนชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและพักผ่อนที่นี่ เนื่องจากเป็น
ใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที่ ในช่วงฤดูรอ้นที่นี่เป็นรีสอร์ทตากอากาศยอดนยิมของ
นักปั่ นจักรยานและนักปีนเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักท่ี Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
(โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 
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 4 เขามงฟอร์ต-ชิมไวน์ ณ Les Celliers De Sion-แทสซ-์เซอร์แมท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่เขามงฟอร์ต (MT.Mont Fort) ที่ต้ังอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ ที่มี

ความสูง 3,330 เมตร ที่ล้อมรอบด้วยธารน า้แข็ง ซ่ึงใหญ่ที่สุดคือ Glacier de Tortin ทางฝั่ งตะวันตก
เฉียงเหนือ ให้อิสระท่านชมความงามบนเขาที่มีหมิะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี  ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่เมืองซิยง (Sion) เมืองที่มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง
ไร่องุ่น และขุนเขา อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝร่ังเศส จากนั้นน า
ท่านชิมไวน์ เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผู้ผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง LES 

CELLIERS DE SION ให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส (Wine Testing) จากผู้ผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงอันดับ
ต้นๆของรัฐวาเล ให้ท่านได้เรียนรูเ้กี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ช้ันดีระ ดับพรี

เมี่ยมของที่นี่ ซ่ึงมีความใส่ใจต้ังแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วย
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อุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 

2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์  
(Tasch) เพ่ือต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) หมู่บ้านในสกรีีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่
ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น  า้มันเป็น
เชือ้เพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอรร่ี์ จักรยาน และเดินเท่านั้น น า  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กทา่มกลางภูเขา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 เซอร์แมท-รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น-เมืองมิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซ่ึงท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทวิทัศน์เหนอืม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซ่ึง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น  าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้ม
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์น  าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big 

Thunder ในสวนสนุกดิสนยี์แลนด ์ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบทีส่วยงาม  
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.17 ช่ัวโมง
เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ช่ือว่าเป็น
หลวงแห่งแฟช่ันช้ันน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร !! เมนูพิเศษพิซซ่าอิตาลีต้นต ารับ 

พักท่ี Hotel Double Tree by Hilton Milan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล-เมืองโคโม- Foxtown Outlet 

          เซนตม์อร์ริทซ ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมนอาหารเช้า ณ โรงแรม 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครโอเปร่าอัลลาสกาล่า (Teatro alla Scala) เป็นโรงละครที่มี
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับโอเปร่าที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลก และถ่ายรูปคู่กับรูปป้ันของลีโอนาโด
ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อนุสาวรีย์แห่งนีต้ั้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ลีโอนารโ์ดเดอะวินชีอัจฉริยะ
ของชาวอิตาลีในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาที่ส  าคัญในศตวรรษที่15และ16 น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน
ศักด์ิสิทธิ์ของเมือง ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหา
วิหารนีส้รา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เร่ิมสรา้งใน

ปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท  าจากหนิ
อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า น  าท่านอิสระกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นมช่ือดังของ
โลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele) ที่ต้ังรา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านใน
ซ่ึงเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ (Como) เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีช่ือเสียง 
และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี เดินทางถงึ 

เมืองโคโม ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่ งเป็นช่องเขาแคบ และ
หน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาติที่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี ้เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลมุ
อยู่ตลอดปี จึงท าให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมา
ท่องเที่ยว จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน ์(Fox Town Outlet) ให้ท่านช้อปป้ิง
สิน ค้าแบรนด์เนมช่ือดัง  ในราคาถูกกว่า  30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิ เช่น FENDI, ARMANI, 

BURBERRY เป็นต้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศ และ
ศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียงระดับโลก  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Hotel Europa St.Moritz หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 นั่งรถไฟเบอร์นินาเอกซเ์พรส-ชไว้ซ-์นั่งรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น  าท่านเดินทางสู่เมืองคูร ์โดยนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส (Bernina Express) 
ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ  ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามต้ังเรียงราย

กระจัดกระจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น 
“เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทางรถไฟจะแล่น ผ่าน เกลเชอรข้์ามเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับ
ความสูง 7 ,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัส  และพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของ
สวิตเซอรแ์ลนดม์าแล้ว ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาทีอุโมงคล์อดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพาน
สูงข้ามเหวลึก และธารน า้แข็งที่อยู่ใกล้แค่เอือ้ม เพลิดเพลินตลอดการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ เมือง
คูร์ (Chur)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองชไว้ซ์ (Schwyz) สู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่ใช้เวลาสรา้งยาวนานถึง 
14 ปี เพ่ือน าท่านเปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ที่ชันที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ

ยุโรป เพ่ิงสรา้งเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอันเก่าที่เปิดใช้มาต้ังแต่ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะมี
รูปทรงกลมคล้ายถังบ่มเบียร ์ดูแปลกตาและทันสมัยมาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  

 ท่ีพัก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมูบ่า้นเล็กๆ) 
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 8 ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ช่ือว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้
มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบล้อม  
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ต้ังอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารัก

สะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้กลิน่อายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์ กื
อเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปป้ิงสินค้าช้ันดี ที่มีช่ือเสียงตาม
อัธยาศัย น าท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซ่ึงแกะสลักอยู่บนหน้าผาของ
ภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซ่ึงท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระ

เจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝร่ังเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซ่ึงข้ามแม่น  า้รอยซ์
(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์
ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปด
เหลี่ยมกลางน า้ ที่ จ่ัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของ

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้
อปป้ิงที่มีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของที่
ระลึก รา้นช็อคโกแลตและช้อปป้ิงสินค้าช้ันดี ที่มีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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 ท่ีพัก Hotel Hermitage Lake Lucerne หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 9 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบินท่ี TG971 
(13.30-05.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 

 10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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 ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

เสาร์-จันทร์ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 66 149,999 149,999 39,900 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนีจ้ะค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท  าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองต๋ัวเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4 -5 ช่ัวโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทวัร  ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต้ั์งแต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล  

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวห รือโรคร้ายแรงที่แพทย์ วินิจฉัย ว่าเป็นก่อนเดินท าง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  
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8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 

11. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 

12. ค่าน า้หนักกระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีน  า้มันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร,์ ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้า
บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านั้น  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน
ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

1) หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก  าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กค้าท่านอื่นที่รออยู ่
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ โดยไม่มีเง่ือนไข 

3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันท ี

5. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
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6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกต๋ัวกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ี
ความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

เง่ือนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางข้ันต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ี ้ก  าหนดให้มีผู้
เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมค่าทัวร ์ หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกคร้ัง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนีท้ั้งนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 
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เง่ือนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวรท์ี่ช าระแล้วทั้งหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบและ
คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวรท์ั้งหมกด
หรือค่ามัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ต๋ัว
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อันเนือ่งมาจากสาเหตุต่างๆ 
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5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน  า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซ่ึง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ต้ังครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

ตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแล้วหากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้ัน ๆ  เป็นผู้ก  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน  า้มันเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก  าหนดซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ทีน่ั่งตามทีท่่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกต๋ัวบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกต๋ัวเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก  าหนด  

8. ท่านที่ใช้ไมลห์รือแต้มบัตรเครดิตแลกต๋ัวท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก  าหนดหากทา่นมีน  า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

 

โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ัง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนีขึ้น้อยู่กับความพรอ้ม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กับแต่ละโรงแรม 
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6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดูรอ้นเท่านั้น 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานทูตมีสิทธิ์ทีจ่ะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. ส าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านักอาศัยอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 

 

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ี ** 

 


