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21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 
 
 

วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
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01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เท่ียวบนิท่ี TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.50 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมท่ีเมอร์
เรน หมูบ่า้นบนเทือกเขาแอลป์ เพ่ือความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร ์*** 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) 
เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) 

ในต านานท่ีไดข้ึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 
1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือวา่ เป็นเมืองท่ีปราศจาก
รถยนต ์ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อม

ดว้ยทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง 
ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ 
มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช่ื้นชม ท่ีดงึดดูใหท้กุคนตอ้ง
มาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน 
น าท่ า นขึ้นกระ เ ช้ า สู่ ยอด เขาชิ ลธอร์น

(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา 
ซึ่งมีความสงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถ
มองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะ
เล่ืองช่ือ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยังเคยเป็นท่ี
ถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดงัอย่าง James Bond 007 
ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s 
Secret Service” กบัฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ 

วันที ่2  ซูริค-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platfor 
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ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีมี้
พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 
007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้ม
ให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์นัได้
อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ด่ืมด ่าไปกับ
ทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไป
สัมผัสความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View 

Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นนั่งเคเบิล้คารก์ลบัสูเ่มอรเ์รน 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ก ริ น เ ด ล วั ล ด์

(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลก
ตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็น
สถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบ
กอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนติก น าท่าน
นั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP 
OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสั
กับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายท่ี
ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกัน า้แข็งท่ี
สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ

สวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch 
ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระใหท้่าน
ไดส้มัผสัและเล่นสนกุกับการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ี

วันที ่3  เมอรเ์รน-กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ทะเลสาบเบรียนซ-์สะพานอิเซลท์วาลด ์
  ทะเลสาบเบลาเซ-อินเทอรล์าเคน 
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เก็บภาพท่ีระลกึบนลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน

จุงเฟรา 
น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz 

Lake) วิวสวยอีแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง ระหว่างท่ี
เราล่องก็จะเจอหมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลาย
ท่ีตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีรี่ย์
ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์
ทวาลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้
ของทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวย
ธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหนา้ทะเลสาบหัน
หลังคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ น า
ท่ านชมทะเลสาบเบลาเซ (Blausee lake) 
ทะเลสาบน า้สีใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์
ควอยซ์ ท่ีล้อมรอบไปด้วยป่าบรรยากาศเป็น
เหมือนฉากจินตนาการในเทพนิยาย เก็บภาพสวย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน
(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ 
เป็นหนึ่งในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) หมู่บา้นท่ีมี
สถานีรถไฟเพ่ือตอ่เคเบิล้คารไ์ปชมธารน า้แข็ง เอ็ก
กิสฮอรน์ (Eggishorn) ท่ีระดับความสูง 2,869 
เมตร นั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัอเล็ตชอ์ารีนา(Aletsch 

Arena) ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ 

วันที ่4  อินเทอรล์าเคน-เฟียร-์ธารน า้แข็งอเล็ตชอ์ารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 
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ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 อเล็ตชอ์ารีนาท่ีจดุชมวิวธารน า้แข็งเอ็กกิสฮอรน์ อิสระให้
ทา่นเก็บภาพอนัสวยงามธารน า้แข็งบนเทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือต่อ
รถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นใน
สกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทาง
โดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง 
เพราะไม่มีรถยนตท่ี์ใช้น า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทั้ง
เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จักรยาน และเมืองเดิน
เท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท
ท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn)อิ สระทกุท่านเดินเล่น
ชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: โรงแรมทีเ่มืองเซอร์แมท เป็นโรงแรมสไตลพ์ืน้เมืององิธรรมชาติ ซ่ึงหอ้งพกัจะไม่ใหญ่มากนกั และมีจ านวนที่
พกัจ ากดั หากทีพ่กัในเมืองเซอร์แมทเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทีพ่กัไปทีเ่มืองใกลเ้คยีงแทน 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat 

Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่ งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) 
ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทัศนเ์หนือ
ม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทศันอ์ันงดงามของ
หิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า 
น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับ

วันที ่5  เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 
   ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์-ลูเซริน์ 
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การเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดท่ีมีปลาย
คุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 
Thunder ในสวนสนกุดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาท่านนั่งรถไฟลงไปท่ี
สถานี Rotenboden ท่านเดินเทา้สู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายท่ีชมยอดเขาไคลน์
แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn)ไดส้วยท่ีสุด ดา้นหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ดา้นล่างเป็น
ทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกันจน
เตม็ท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกั
ตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่
ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองท่ี
ไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มอง
ไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ลอ้ม ทัศนียภาพ
บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริม
ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา  พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป
อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Lucerne หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่าย รูปคู่กับอนุสาวรีย์สิ ง โต(Lion 

Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหนา้ผาของภูเขา
ในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้าง
ชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระ
เจา้หลุยสท่ี์ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพาน
ไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ์
(Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมี

วันที ่6  ลูเซริน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-ซาฟเฮาสเ์ซ่น-น า้ตกไรน ์
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อ า ยุ ห ล า ย ร้ อ ย ปี  เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ 
เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแต่
ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราว
ประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่าน
อิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ลิมแม็ท  และทะเลสาบซูริค ตวัเมือง
อุดมไปดว้ยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม รา้นคา้ บา้นพักตากอากาศ
กระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค น าชม
ความสวยงามของโบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีมี้จดุเดน่อยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็น
นาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ใน
ยุ โ รป  จากนั้น ให้ท่ าน ได้ เดิ น เล่ น เ ท่ี ยวชม
บรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแม็ท บริเวณถนนลิ
มแม็ทคีย์มี เวลาให้ท่านได้เดินเล่นเ ท่ียวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พรอ้มชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก
พืน้เมืองของสวิสเซอรแ์ลนด ์น าทา่นเดินทางเขา้สู่
เมืองซาฟเฮาส์เ ซ่น (Schaffhausen)  เ มือง
ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของ
น ้าตกไรน์(Rhinefall) ซึ่งเกิดจากแม่น า้ไรน์
สายน า้นานาชาติท่ีส  าคัญท่ีสุดในยุโรป แม่น ้า
แห่ง นี ้เ กิดขึ ้นจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิค
เท่นสไตนเ์ขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กัน้พรหม
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัรมี์
คา่ใชจ้า่ยประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

แดนระหว่างสวิตเซอรแ์ลนดก์ับเยอรมนี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น า้
ไรนส์ายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสงูชนัท่ีเมืองซาฟเฮาสเ์ซน่เกิดเป็น น า้ตกไรนท่ี์สวยงามท่ีสดุในยโุรปกลาง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Swissotel, Zurich หรือเทยีบเท่า   
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบินท่ี TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

 
 
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่7  ชูริค-กรุงเทพ 
 

วันที ่8  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์ศกุร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

11 - 18 ก.พ. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 12 - 19 ก.พ. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

ศกุร-์ศกุร ์ 04 - 11 ม.ีค. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

ศกุร-์ศกุร ์
 (วนัหยุดสงกรานต)์ 08 - 15 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 09 - 16 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

อาทติย-์อาทติย ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 10 - 17 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

จนัทร-์จนัทร ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 11 - 18 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

องัคาร-องัคาร 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 12 - 19 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ม ี
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 
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6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 
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