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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 ซูริค-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-ชิลธอรน์-Skyline View Platform-กิมเมลวาลด ์

01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบินที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศ(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดอืน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพือ่พกับนโรงแรมทีเ่มอร์เรน หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่

ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์ 
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น าท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน
ต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วย
ทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอ
เกอร ์(Eiger) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า
ท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ไดอ้ย่าง

ใกลช้ิดย่ิงขึน้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

ชิลธอร์น(Schilthorn) ยังเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอด
พยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาท
โดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 007 ที่จดัแสดง
เรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนุกสนาน 
อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความสงูของหนา้
ผา และความหนาวเย็นได้ที่  Skyline View Platform น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง
หมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม
ยิ่งนกั ใชเ้วลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลต์
แท้ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า  
 (โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 
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 3 เมอรเ์รน-กรินเดลวาลด-์จุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-เลาเทอรบ์รุนเนิน-สะพานอิเซลทว์าลด-์อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์

กรุนด ์
สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top 
of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 
นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผัสและ
เลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ระหว่างทางชมหมู่บ้านเลาเทอรบ์รุนเนิน(Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็น
หมู่บา้นใน ส าหรบัท่านที่ไปเที่ยวที่จุงเฟรา หรือ ไปพักที่อินเทอรล์าเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี ้Lauter 
Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคือ น า้พมุากมาย ชีใ้หเ้ห็นความงดงามของภูมิทศัน์

นี ้และตัง้อยู่กลางหบุเขาสงูชนั ดว้ยทศันียภาพอนัสวยสวยงาม 
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จากนั้นตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  
อิสระใหท่้านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ยี่หอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Royal St.Georges Interlaken MGallery Collection,Interlaken หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตช ์อารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพื่อต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) 
อเล็ตชอ์ารีนา(Aletsch Arena) ธารน า้แข็งที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารน า้แข็งแห่งนี ้สามารถขึน้ได ้3 จุด คือ มูสฟลูห ์(Moosfluh) เบตต์

เมอรฮ์อรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอรน์ (Eggishorn)  อิสระใหท้่านท่านชมความงดงาม
ของกลาเซียตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี
สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
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น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ที่เห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์  สัมผัส
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
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 5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ลูเซิรน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ

ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดิสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 
Thunder ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้

มากที่สดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  
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ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กื
อเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตาม
อธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 6 ลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-ซุก-ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ต
และช้อปป้ิงสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย  น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise 

lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่ง
เทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกัสะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม 
และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขนุเขาไดเ้ป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชม 
หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถูกสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 13 น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิ์สิทธิ์ท่ีส  าคัญ
ของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 
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สถาปัตยกรรมที่ส  าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการ
ยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สดุในยุโรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์
น าท่านเยี่ยมชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สดุใน
ยโุรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากที่ส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน
โลก 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
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มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Crowne Plaza Zurich หรือเทยีบเท่า 
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 7 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที ่TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง 

 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร-์เสาร ์ 03-10 กันยายน 65 119,999 119,999 25,900 

เสาร-์เสาร ์ 08-15 ตุลาคม 65 129,999 129.999 25,900 

พฤหสับดี-พฤหสับดี 29 ธันวาคม 65-05 มกราคม 66 139,999 139.999 29,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  
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4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

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