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รหัสโปรแกรม : 15656 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 

 

สมัผสักบั Bernina Express เสน้ทางรถไฟสายโรแมนติคทีส่วยที่สุดในยโุรป ซ่ึงเป็นมรดกโลก 

 

    
 

ก าหนดการเดินทาง :  4-10 ธ.ค. 62 (วนัพ่อ) / 27 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 (วนัปีใหม่) 

/ 11-17 เม.ย. 63 (วนัสงกรานต)์ / 30 เม.ย.-06 พ.ค. 63 

(วนัแรงงาน) 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั)  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G 

สายการบินลุฟตฮ์นัซา (LH) เจา้หน้าท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระก่อนออกเดินทาง  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินลฟุตฮ์นัซา เที่ยวบินที ่LH 773 

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)   แฟรงคเ์ฟิรต์ – สตราสบูรก์ - LE PETITE FRANCE  

06.00 น. ถึง สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ ... บริการรถโคช้รอรบัท่านท่ีสนามบิน 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร / 3.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวง

ของแควน้อลัซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าไรน์ บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีไดช่ื้อว่ าเป็นหวัใจของ

ยุโรป  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าท่ีเรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามท่ี

ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป ออกแบบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพทูั้งหลงัโดยสรา้งขึ้ นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษ

ท่ี 12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกวา่ 260 ปี อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) สตราสบูรก์ – หมู่บา้นรคิเวียร ์- EGUISHEIM - กอลมาร ์–  

     สตราสบูรก์ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางเท่ียว หมู่บา้นริคเวียร ์(RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร / 1 ชัว่โมง) ในแควน้อลัซาส ท่ีน่ี

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆน่ารกัๆในหุบเขาโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่น มีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ ถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ 

มีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆของประเทศ และไดร้บัการยกย่องเป็นหน่ึงใน LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 

FRANCE หมู่บา้นท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝรัง่เศส บรรยากาศภายใน

หมู่บา้นจะคลา้ยกบัเมืองแห่งเทพนิยาย สีสนัสดใส บา้นเกือบทุกหลงัจะตกแต่ง และประดบัประดาดว้ย

ดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอ้ยท่ีน่ารกัๆเต็มไปหมด   
 

   
 

น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นเล็กน่ารกัเมืองหน่ึงท่ีติดใจมากมายคือ EGUISHEIM เน่ืองจากตั้งอยู่ในเสน้ทาง

ชมชิมเท่ียวไร่ไวน์ของแควน้อลัซาส ซ่ึงมีช่ือในการผลิตไวน์ จึงมีนักท่องเท่ียวไปเยือนพอควรแมจ้ะเป็น

หมูบ่า้นเล็กๆท่ีมีพลเมืองแค่ 1,600 คน ความน่ารกัของหมูบ่า้นน้ีมีแค่ไหน ดูไดจ้ากเครดิตท่ีไดร้บัเลือก

เป็นหมูบ่า้นท่ีเป็นท่ีโปรดปรานช่ืนชอบท่ีสุดของฝรัง่เศส (VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจ าปี 

2013  และยงัเป็นสมาชิกในกลุ่ม LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE ซ่ึงแปลว่า “หมู่บา้นท่ีสวย

ท่ีสุดของฝรัง่เศส” โดยมีคุณสมบติัตรงตามก าหนดท่ีวา่ ตอ้งมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ตอ้งมีลกัษณะ

บรรยากาศของความเป็นชนบทอยู ่และตอ้งมีโบราณสถานแห่งชาติอยูใ่นเมืองใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชม 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(80 กิโลเมตร / 1.15 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ อนัเป็นเมืองบา้นเกิดของ 

จิตรกร และช่างแกะพิมพม์ารติ์น โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บารต์อลดี ผูอ้อกแบบ

อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก เมืองหน่ึงของฝรัง่เศส และเป็นสถานท่ีท่ีคู่รกัมกั จะ

ใหค้ าสญัญาในความรกัระหวา่งกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือน

เก่าแก่ จึงท าใหเ้มืองกอลมาร ์เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีโรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน 
 

  
 

  เดินทางถึง เมืองกอลมาร ์น าท่าน ชมเมืองกอลมาร ์ดินแดนแห่งความงาม ท่ีมีตึกราบา้นช่องสวยงาม 

มีจุดเด่นอยูท่ี่ความงามของดอกไมท่ี้มีอยูท่ัว่เมือง จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก 

จนไดร้ับการขนานนามว่า ลิตเต้ิลเวนิซปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็น

อนัดบัตน้ๆของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมี

บา้นเรือนท่ีสวยงาม และไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี 

  บา้นเรือนแบบน้ี เรียกว่า COLOMBAGE (ฝรัง่เศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมนั) เป็นบา้นคร่ึงไม้

ซุงซ่ึงเป็นแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละเห็นไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพิเศษของบา้นจะขึ้ นโครง

บา้นดว้ยไมท้ั้งหลงัรวมทั้งหลงัคาก่อน จากน้ันก็จะโบกปูนระหว่างช่องไมแ้ลว้ทาทับดว้ยสีสนัสวยงาม

ตามใจเจา้ของบา้น เมืองน้ียงัมีคลองน ้าไหลผ่าน ซ่ึงบริเวณน้ีถูกเรียกว่า LITTLE VENICE เป็นมุมบงัคบัท่ี

นักท่องเท่ียวส่วนมากตอ้งมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก … จนไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัท่ี 

ชานเมืองสตราสบูรก์ 
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  สตราสบูรก์ - ลเูซิรน์ – อนุสาวรยีส์งิโตลเูซิรน์ - สะพานไมช้าเปล 

     - เซนตก์ลัเลน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซิรน์ (228 กิโลเมตร / 3.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีคุน้เคยดีส าหรบัคนไทย เมืองท่ี

มีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือนมากท่ีสุด และยังมีความส าคัญในดา้นการก่อก าเนิดสมาพันธรัฐอีกดว้ย 

เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่เวียวาลดส์แตรท์เตอรห์มายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรฐั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  น าท่านชม อนุสาวรียส์ิงโตลเูซิรน์ (LION MONUMENT) อนุสาวรียร์ูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองลูเซิรน์ และเป็นอนุสาวรียส์ าหรับทหารสวิสท่ีตายในหน้าท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวลู

เซิรน์ ส าหรบัความกลา้หาญและความซ่ือสตัยใ์นหน้าท่ี แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึง

มีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิสเซอรแ์ลนดอ์ยู่ ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกั

อยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่คศ1819-1821สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย์

และรกัภกัดี  
 

   
 

  น าท่านชม สะพานไมช้าเปล (CHAPEL BRIDGE) สญัลกัษณข์องเมืองท่ีใครๆ ก็มกัมาถ่ายรูปท่ีสะพาน

แห่งน้ี เป็นสะพานไมอ้นัเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 โดย

ตลอดแนวสะพานน้ันถูกประดบัดว้ยภาพเขียน ท่ีบอกเล่าถึงประวติัของประเทศแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 

สรา้งขึ้ นเพ่ือทอดตวัขา้มแม่น ้ารอยส ์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดขา้มแม่น ้ารอยส ์ตลอดสะพานประดับดว้ย

ภาพเขียน ท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างดี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายมากใน

ปี 1993 แมบ้างส่วนจะถูกไฟไหมแ้ละไดร้บัการบรูณะจนสวยงาม 

  ใหท่้านมีเวลาเท่ียวชม เมืองลูเซิรน์ เมืองสวยงามท่ีน่าชอ้ปป้ิง หรือจะเรียกว่าเมืองบูติกก็ไม่ผิด ท่าน

สามารถเดินเล่นไปตามถนนสายแคบๆ หรือจตุรัส สแควร์และเพลิดเพลินไปกับรา้นคา้โอ่อ่า ได้พบ

สินคา้ท่ีถูกใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเคร่ืองอัญมณีท่ีทรงคุณค่าระดับโลก สินคา้แฟชัน่น าสมยัมีสไตล ์

และท่ีขาดไมไ่ดก็้คือ ช็อกโกแลตสวิสท่ีใครๆ ก็อยากล้ิมรส 
 

   
 

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตก์ลัเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร / 2.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองทางตอนเหนือ

ของประเทศ Switzerland ท่ีไดร้บัช่ือมาจากนักบุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆเมื่อ

ศตวรรษท่ี 7 เมืองเซนต์กัลเลนมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา มหา

วิหาร Abbey of Saint Gall ท่ีตั้งอยูใ่นยา่นเมืองเก่าเป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัของเมือง ภายนอกของมหาวิหาร

อาจจะดูธรรมดาไมน่่าต่ืนเตน้เท่าไหร่ แต่การตกแต่งภายในมหาวิหารน้ันอลงัการงานสรา้งมากจริงๆ  
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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   พกัคา้งคืน ณ RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เซนตก์ลัเลน – เซนตม์อรร์ทิซ ์– เบอรนี์น่าเอ็กซเ์พรส  

     (มรดกโลก) – ทิราโน่ - มิลาน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อรร์ิทซ ์(190 กิโลเมตร / 2.45 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศและศูนยก์ลาง

กีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบและในปี ค.ศ.1864 ไดส้รา้งโรงแรม

แห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าใหเ้กิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานท่ี

แขง่ขนักีฬาระดบัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยไม้

ดอกไมป้ระดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวไดว้่าในบรรดาเมืองตาก

อากาศของสวิสฯไมม่ีท่ีใดจะหรูและแพงยิ่งกวา่เมืองน้ีอีกแลว้ 
 

   
  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นัง่รถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส (BERNINA 

EXPRESS) จาก เมืองเซนตม์อริทซ ์มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง สถานีเมืองทิราโน่ ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1910 สมัผสัประสบการณก์าร

เดินทาง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงคก์ว่า 55 อุโมงค ์ไต่ระดบัเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 

2,253 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ชมความงามของขุนเขา สลับทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อัน

สวยงาม ซ่ึงเสน้ทางสายเบอรนี์น่า เอ็กซเ์พรสไดร้บัการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดเ์ม่ือปี ค.ศ. 2008 

  *** หากรถไฟเบอรนี์น่าเอ็กซเ์พรสไม่สามารถรอบรับคณะได ้บริษัทจะจดัใหนั้ง่รถไฟ REGULAR TRAIN 

ในเสน้ทางเดียวกนัแทน ***  
 

   
 

 ถึงสถานีเมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแควน้เวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมือง

ชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้

ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพุ 

ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบ ท าใหดู้โดดเด่น 
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ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร / 2.30 ชัว่โมง) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ 

ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชัน่ส าคญัเมืองหน่ึงของโลก “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแควน้

ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ

1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผา้

ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรม์ิลานและสโมสรฟุตบอลเอซี

มิลาน มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั โรงละคร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ KILMA HOTEL MILANO FIERE () หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) มิลาน – ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ 

     เอมมานูเอลที่ 2 - ชอ้ปป้ิง SERRAVALLE OUTLET – เวียนนา  

     (แวะเปลี่ยนเครือ่ง) – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo) ท่ีเป็นสญัลกัษณโ์ดดเด่นท่ีสุดของเมืองน้ี และ

ไมถู่กท าลายลงในช่วงสงคราม ดา้นหนา้คือ พระบรมราชาสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ขณะทรงมา้ ดา้นในดูโอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กล่าวกนัว่าสถานท่ีน้ี

คือสถานท่ีใชเ้ก็บตะปูซ่ึงใชต้รึงพระเยซู ตะปูน้ีจะน าลงมาใหป้ระชาชนเขา้ชมปีละครั้งในเดือนกนัยายน 

จากน้ันอิสระท่านท่ี แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 (Galleria VittorioEmanuele II) ซ่ึงเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 12 ปี เพ่ือใหเ้ป็น

หอ้งรบัแขกแห่งกรุงมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลงัแรกๆ ของยุโรปท่ีใชโ้ครงเหล็กในการก่อสรา้ง พ้ืน

ตกแต่งดว้ยโมเสกเป็นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอยา่งมีรสนิยมโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวอิตาลี 
 

   
 

 น าทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 3 ชัว่โมง กบัสินคา้

มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย บริการรถโคช้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.35 น.  เหินฟ้าสู ่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OS 516    

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปล่ียนเคร่ือง 

23.20 น.  เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OS 025    

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) กรุงเทพฯ 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

ก าหนดการเดินทาง  

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาต่อท่าน 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ไมม่ีเตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

04 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 62  

(วนัพ่อ) 
57,900  52,900 8,000 

27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  

(วนัปีใหม่) 
59,900  54,000 10,000 

11 – 17 เม.ย. 63   

(วนัสงกรานต)์ 
65,900  60,500 9,000 

30 เม.ย. – 06 พ.ค. 63  

(วนัแรงงาน) 
60,900  54,900 10,000 
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 20,000 บาท  

2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าวีซ่า) 

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ      ค่า

ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีวีซ่าไมผ่่าน (ท่านไดใ้หค้วามร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกตอ้งและตรงตามก าหนดเวลา) ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนค่าทวัรใ์ห ้โดยหกัค่าบริการ 5,000 บาท ต่อ ท่าน 

3.6 กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ถา้

วีซ่าไมผ่่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 12,000 บาท แต่จะขึ้ นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ในแต่ละกรุป๊) 

3.7 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.8 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม คณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี

มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุม้ครองโรค

ประจ าตวั) ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ คนขบัรถ ท่านละ 1,300 บาท ตลอดการเดินทาง **ช าระก่อนเดินทาง** 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนยย์ืนค ารอ้ง VFS 

GLOBAL CENTER  ท่านละ 1,250 บาท ***ช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วีซ่า*** 

3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,    การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  
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