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วันท่ี 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์

(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับและอำนวยความสะดวก 
วันท่ี 2  ซูริค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอรล์าเคน-ทะเสาบเบรียนซ์-สะพานอเซล์ทวาลด์ 
01.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เที ่ยวบินท่ี EK385 

(01.15-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.05 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยน
เคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
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12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส 
แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ี
สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิร์น เป็นอาคาร 
บ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขา
ตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มี
ดอกไม้นานา พรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกุหลาบ
และทิวลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบายนำท่านถ่ายรูป
คู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลัก
อยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึก
ถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษา
พระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม
สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์
(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมอีายุ
หลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของ
สวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที ่แข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เชื ่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยม
กลางน้ำ ท่ีจ่ัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น
เ ร ื ่ อ ง ร า วปร ะ ว ั ต ิ ค ว าม เ ป ็ นม า ของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี
แล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้าน
ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื ่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กื
อเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโก
แล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศยั 
จากน ั ้นนำท ่านเด ินทางสู่ เม ืองอ ินเทอร ์ลาเคน
(Interlaken) เม ืองตากอากาศสวยงามพร ้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อย
ใหญ่ เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่าค้นหา
เมืองหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ
ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ติดกับริม
ทะเลสาบ จากน้ันตามรอยซีร่ีย์ดัง Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่
ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือ
เทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจำชาติของสวิส 

พักท่ี Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
 

วันท่ี 3  อินเทอร์ลาเคน-ชเตเคิลแบร์ก-เขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-เมอร์เรน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมท่ีเมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพื่อความ

สะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ลคาร์ *** นำท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ นำท่านขึ้น
กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขา
หิมะเลื่องช่ือ ท้ังจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิด
ย ิ ่งข ึ ้น นอกจากนี ้ ชิลธอร์นย ังเคยเป็นที ่ถ ่ ายทำ
ภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอด
พยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” 
กับฉากแอคชั ่น ท่ามกลางหิมะ ซึ ่งสวมบทบาทโดย 
จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ีจัดแสดงเร่ืองราวน่า
รู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือ
สาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระใหท่้านได้ด่ืมด่ำ
ไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไป
สัมผัสความหนาวเย็นได้ที ่ Skyline View Platform 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านน่ังเคเบ้ิลคาร์กลับสู่เมอร์เรน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนธิลธอร์น 
หมุน 360 องศา 
นั ่งเคเบิ ้ลคาร์กลับไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ตำนานท ี ่ ได ้ข ึ ้นช ื ่อว ่างดงามท ี ่ส ุดแห ่งหน ึ ่ งของ
สวิตเซอร์แลนด์ อยู ่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ท่ี
อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที ่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได ้แก ่  จุงเฟรา 
(Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้
ช่ืนชม ท่ีดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตา
ตนเองสักคร้ังในชีวิต  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักท่ี Hotel Alpenruh, Murren (โรงแรมบนเขา ไม่มีห้องสำหรับพัก 3ท่าน // ตอ้งแยกและเพิ่ม 1 ห้องพกั มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 CHF/หอ้ง/คืน) 
 

วันท่ี 4  เมอร์เรน-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส-เซอร์แมท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมท่ีหมู่บ้านเซอร์แมทบนเทือกเขา เพื่อความสะดวกใน
การโดยรถไฟขึ้นเขา*** 
นำท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) หมู่บ้านท่ีมีสถานีรถไฟ
เพื ่อต ่อเคเบิ ้ลคาร์ไปชมธารน้ำแข ็ง เอ ็กก ิสฮอร์น 
(Eggishorn) ที่ระดับความสูง 2,869 เมตร นั่งเคเบ้ิล
คาร์ไปยังอเล็ตช์อารีนา(Aletsch Arena) ธารน้ำแขง็ท่ี
ยาวที ่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2001 อเล ็ตช์อารีนาท่ีจ ุดชมวิวธาร
น้ำแข็งเอ็กกิสฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพอันสวยงาม
ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนอเล็ตช์อารีนา 
นำท่านเดินทางสู่สถานีบริก(Brig) นำท่านน่ังรถไฟกลา
เซียร์เอ็กซ์เพรส(Glacier Express) ซึ่งได้รับการขนาน
นามว ่ า  “รถ ไฟด ่วนท ี ่ ว ิ ่ งช ้าท ี ่ ส ุด ในโลก” ไปชม
ท ัศน ียภาพธรรมชาต ิอ ันสวยงามของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื ่อไปยังเมืองเซอร์แมท(Zermatt) 
หมู ่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที ่ต้อง
เดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง 
เพราะไม่มีรถยนต์ท่ีใช้น้ำมันเป็นเช้ือเพลิง ท้ังเมืองใช้รถ
แบตเตอร์ร่ี จักรยาน และเมืองเดินเท่านั้น นำท่านเดินสู่
จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอร์แมท
และฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) 
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสน
บริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสน
จะโรแมนติก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักท่ี Hotel Gornergrat Dorf, Zermatt หรือเทียบเท่า 

(หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิน่ังรถไฟ Local Train เข้าสู่เมืองเซอร์แมทแทน ในกรณีท่ีรถไฟ Glacier Express เต็ม) 
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วันท่ี 5  เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น-เบิร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขา
กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมช่ืนชมกับทิวทัศน์
เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของ
หิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำ
ท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ 
แ ล ะ ชมบ ร รย ากาศของยอด แมท เ ทอร ์ ฮอ ร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที ่ม ีปลายคุ ้มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไป
เป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวน
สนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม 
จากนั ้นพาท่านนั ่งรถไฟลงไปที ่สถานี Rotenboden 
ท่านเด ินเท ้า สู่  ทะเลสาบร ิฟเฟล(Riffelsee) หน่ึง
จุดหมายที ่ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein 
Matterhorn)ได้สวยที ่สุด ด้านหน้าเป็นทุ ่งหญ้าทุ่ง
ดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก ็บภาพ
ประทับใจกันจนเต็มท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองหลวงท่ีมี
ความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองท่ีมีแม่น้ำล้อมรอบไว้ท้ัง3 ด้าน ช่ือว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็น
สัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งช่ือเมือง เป็นการตั้งช่ือเมืองตามสัตว์ท่ีเจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองมาจนถึงทุกวันน้ี แม้กระท่ังธงยังเป็นรูปหมี ถังขยะรูปหมี ร้านค้า โรงแรมหลายแห่งก็เป็นรูปหมี ของฝาก
ของท่ีระลึกก็หมี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี Hotel Ambassador, Bern หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
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วันท่ี 6  เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ยา่นเมืองเก่า-ซรูิค-สนามบินซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท ่านชมบ ่อหม ีส ีน ้ำตาล(Bear Park) ส ัตว ์ท ี ่ เ ป็น
สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมือง
เก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านท่ี
ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 
200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนน
ท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วย
ร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดู
ทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดท้ายของพระเจ้า   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน 
เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลิ
มแม็ท และทะเลสาบซูริค ตัวเมืองอุดมไปด้วยมีป่าไม้เขยีว
ชอุ ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า 
บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซู
ริค นำชมความสวยงามของโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter 
Church) โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป จากน้ันให้ท่านได้
เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศ
รอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

22.15 น. ออกเดินทางจากกรุงซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เท่ียวบินท่ี EK86 (22.15-06.25(+1)) / 
EK372 (09.40-18.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 ช่ัวโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบิน
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

วันท่ี 7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง  

ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

จันทร์-อาทิตย ์
(วันหยุดสงกรานต)์ 

11 - 17 เม.ย. 65 95,999.- 95,999.- 18,900.- 

พุธ-อังคาร 
(วันหยุดสงกรานต)์ 

13 - 19 เม.ย. 65 95,999.- 95,999.- 18,900.- 

จันทร์-อาทิตย ์
(วันหยุดแรงงาน) 

25 เม.ย. - 01 พ.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จันทร์-อาทิตย ์
(วันหยุดวิสาขบูชา) 

09 - 15 พ.ค. 65  89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จันทร์-อาทิตย ์ 23 - 29 พ.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จันทร์-อาทิตย ์
(วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี) 

30 พ.ค. - 05 มิ.ย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จันทร์-อาทิตย ์ 13 - 19 มิ.ย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จันทร์-อาทิตย ์ 27 มิ.ย. - 03 ก.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล // และบางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการเพิ่ม
ห้อง) 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนน้ีไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์มีค่าใช้จ่ายประมาณ 
150 CHF (อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าท่ีพักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างต่างประเทศ (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการ 
10. ค่ารถปรับอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าภาษีน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

เง่ือนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วันกอ่นการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือ
ศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้สำรองท่ีน่ังพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 บาท  
2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่มี Refund จากทางสายการบิน 

เน่ืองจากเป็นตั๋ว Charter Flight 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนท่ี 

บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออก
ตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ) 

5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื ่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี ่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ 

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
Ø หรือโทร 02-234-5936 

 


