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รหัสโปรแกรม : 23842 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง   :  สวิตเซอรแ์ลนด ์10 วนั 7 คืน 
เดินทางโดย   :  สายการบิน Thai Airways / Qatar Airways / Emirates 
ก าหนดการเดินทาง  :  11-20 มีนาคม / 04-13 เมษายน / 11-20 เมษายน / 
                                         30 เมษายน - 9 พฤษภาคม / 21-30 มิถนุายม 2566 
วนัเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบินในปัจจบุนั 
 

วนัแรกของการเดินทาง   กรงุเทพฯ 
21:00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ซูริก - ลูเซิรน์ - อินเตอรล์าเก้น 
00:35  ออกเดนิทางสู่สวติเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิไทย  

เทีย่วบนิ TG0970 ระยะเวลาเดนิทาง 12.20  ชัว่โมง 
06.55   ถงึสนามบนิซูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ผ่านกระบวนการ ตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระกระเป๋า 
เดนิทางสู่เมอืง LUCERN  
(ระยะทาง 70 กม. เวลาเดนิทาง 50 นาท.ี) 
เมอืง LUCERN อกีหนึ่งเมอืงสวย ทัง้สะพานไมช้าเปลสวย ๆ กลางน ้าทีฉ่ากหลงัเป็นยอดเขาหมิะปิลาตุส หรอืไปยงั 
อนุสาวรสีงิโตรอ้งไหท้ีใ่ครมาลูเซริน์ตา่งตอ้งแวะมา  หรอืเดนิเล่นชลิๆ ชมิขนม ไอศครมี ขนม ชอ็คโกแลต รอบๆ
ทะเลสาบลูเซริน์ 

 

 
12:00 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารพาท่านเดนิทางอกีนิดเขา้สู่เมอืง INTERLAKEN   
(ระยะทาง 70 กม. เวลาเดนิทาง 1 ชม.) 
พาท่านเชค็อนิทีโ่รงแรม จากนัน้พาท่านเดนิเล่นทัว่ทัง้ตวัเมอืง INTERLAKEN  เมอืงเลก็ ๆ   ทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่าง
ของ 2 ทะเลสาบทีย่ิง่ใหญ่อย่าง ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun)  ทัง้ถนนชอ้ปป้ิง
เลก็ ๆ กลางเมอืง รา้นรวงขายของทีร่ะลกึ หรอืรา้นนาฬกิาแบรนดห์รู อกีทัง้ยงัมมีุมถ่ายรปูสวย ๆ เนื่องจากมี
เทอืกเขาแอลป์ลอ้มรอบตวัเมอืง หนัไปทางไหนกเ็จอยอดเขาหมิะ  อสิระใหท้่านไดต้ดัสนิใจเลอืกท าในกจิกรรมทีใ่จ
ท่านตอ้งการ ชมิ ชอ้ป ชลิ ชมววิ เกบ็ภาพ ตามสะดวกครบั 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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แน่นอนว่า เราพาท่านมาถงึประเทศทีข่ ึน้ชือ่เรื่องการผลตินมทีด่ทีีสุ่ดในโลก คงจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะไม่พาท่านไป
ลิม้ลองอาหารทีข่ ึน้ชื่อของชาวสวสิอยา่ง ”ฟองดู” เราจดัสรรมาใหท้่านครบทัง้สามชนิด ฟองดูชสี ฟองดูน ้ามนั และ
ฟองดูชอ็คโกแลต การรบัประทานอาหารขึน้ชือ่จากประเทศตน้ต าหรบั เป็นประสบการณ์ลิน้ทีย่ากจะลมืรสแน่นอน 
พกัค้างคืน ณ HOTEL METROPOLE 

 

 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     อินเตอรล์าเก้น - ยอดเขายูงเฟรา - อินเตอรล์าเก้น  
07:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
08:00  เชา้นี้ออกเชา้หน่อย เนื่องจากช่วงเชา้ ขึน้เขาผูค้นจะน้อย 

ออกเดนิทางสู่เมอืง GRINDELWALD GRUND  
(ระยะทาง 19 กม. เวลาเดนิทาง 30 นาท)ี 
เชื่อว่าถา้หากท่านมใีจรกัในธรรมชาต ิตอ้งถูกใจจนเผลอยิม้ออกมาแน่นอน 
เพราะว่าเมอืงนี้ถูกโอบกอดไปดว้ยภูเขาสงูใหญ่ ใหญ่ขนาดทีท่่านมองไปทางไหน 
สายตากค็งจะไม่พน้จากภูเขาทีส่งูเสยีดฟ้า ตดักบัพืน้หญ้าทีเ่ขยีวสบายตา 
ท าใหท้่านไดผ้่อนคลายไปกบัธรรมชาตทิีเ่มอืงนี้ไดอ้ย่างเตม็อิม่ 
สถานีรถไฟขึน้สู่ยอดเขา JUNGFRAU ไฮไลทข์องเราวนันี้ 
เมื่อถงึสถานีเกบ็ภาพบรรยากาศสวย ๆ สไตลส์วสิชาเลตร์อบ ๆ สถาน ี

09.05   ไดเ้วลาขึน้สู่ยอดเขาโดยรถไฟ ววิสวยตลอดทาง 
แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานี  KLEINE SCHEIDEGG อกีสถานีววิสวย 
ต่อรถไฟอกีขบวนขึน้สู่ยอดเขายงูเฟรา 

10:00  ถงึยอดเขายงูเฟรา ซึง่เป็นยอดเขาทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก พาท่านเดนิส ารวจ
ทุกจุดไฮไลทข์องยอดเขา และเนื่องจากยงูเฟราไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในเทอืกเขาทีส่งูทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ ท าใหว้วิ
และบรรยากาศทีทุ่กท่านจะไดพ้บบนเทอืกเขานี้พเิศษจรงิ ๆ ครบั พาท่านเดนิเล่นทัว่ทัง้ยอดเขา ไม่ว่าจะเป็นถ ้า
น ้าแขง็พนัปี หน้าผากบัธงสวสิ หรอืจะเป็นลานเล่นหมิะ กบัจุดชมววิแบบ 
พาโนรามา สวยแบบซา้ยขวาหน้าหลงัจรงิ ๆ  

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13:30   ไดเ้วลาลงเขาโดยรถไฟ  

แต่เราจะพาลงอกีฝัง่เพื่อเปลีย่นบรรยากาศ 
จนกระทัง่ถงึตนีเขาทีเ่มอืง LAUTERBRUNNEN    
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หมู่บา้นเลก็ ๆ ท่ามกลางหุบเขาแอลป์  เป็นเมอืงทีเ่หมอืนบงัคบัทุกสายตาใหไ้ดม้องเหน็น ้าตกไหลลงมาจากยอด
เขา เนื่องจากมนี ้าตกภายในหมู่บ้านกว่า 72 แห่ง จงึท าใหม้ทีางเดยีวทีท่่านจะไม่เหน็ความสวยงามของน ้าตกเหลา่นี้ 
คอืเฉพาะตอนทีท่่านหลบัตาเท่านัน้  พาท่านเดนิเล่นเกบ็ภาพบรรยากาศน ้าตก Staubbach ไหลลงมาจากหน้าผา 
เรยีกว่าเป็นจุดแลนดม์ารก์ของเมอืงนี้ จากนัน้พาท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืง INTERLAKEN 

 

 

 
 

เพ่ือไม่ให้เสียเวลา อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัค้างคืน ณ HOTEL METROPOLE 
ทีพ่กักลางเมอืงอนิเตอรล์าเกน้ พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อยจดักระเป๋า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      เบลาซี - เซอรแ์มท  
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
  เชา้นี้พกัผ่อนชว่งเชา้สบาย ๆ ไม่รบีไม่รอ้น จะจบิกาแฟทีร่ะเบยีงหอ้ง 

หรอืเกบ็ภาพบรรยากาศแม่น ้าใส ๆ กลางเมอืงอนิเตอรล์าเกน้กส็ามารถท าได้ 
จนไดเ้วลาเดนิทางสู่เมอืง ZERMATT   เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนิยมทีไ่ดร้บัความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงที่
ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิแต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้  ท าใหท้่านสามารถสดู
อากาศบรสิุทธิไ์ดอ้ย่างเตม็ปอดไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด์  สวยจนยากจะเชื่อว่าเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิหาชมยากจรงิ ๆ ครบั  จงึเป็นเหตุผลท าใหเ้มอืง ZERMATT เป็นปลายทางของนักท่องเทีย่วทีม่าสวสิตอ้ง
มาเยอืน พาท่านแวะทะเลสาบ BLAUSEE ทะเลสาบทีซ่่อนตวัอยู่กลางป่า ทีม่นี ้าใสราวกระจก พดูจรงิครบัเหมอืน
กระจกจรงิ ๆ ทีพ่เิศษพอ ๆ กบัความใสของทะเสสาบแห่งนี้ คอืภาพของใบไมท้ีส่เีปลีย่นไปตามฤดูสวยสะทอ้นน ้า ท า
ใหท้่านไดค้วามรูส้กึที่สวยคณูสอง และแน่นอนครบัสถานทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาตมิกัจะมาพรอ้มกบัต านานเรื่องเล่า
เสมอ แต่ถา้จะใหอ้นิทีสุ่ด ผมขออนุญาตเกบ็ไวเ้ล่าใหพ้วกท่านไดฟั้งตอนพาท่านเยีย่มชมของจรงิดกีว่าครบั เกบ็ภาพ
บรรยากาศกนัจนเตม็อิม่ ไดเ้วลาพาทา่นเดนิทางต่อสู่ ZERMATT จนกระทัง่ถงึเมอืง TASCH 
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13:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เนื่องจากเมอืงนี้ขึน้ชื่อเรือ่งอากาศปลอดมลพษิอย่างทีก่ล่าว 
หา้มรถทีม่เีครื่องยนต์ทุกชนิดเขา้ พาท่านเปลีย่นเป็นรถไฟเขา้สู่ตวัเมอืง 
หลงัอาหารเขา้สู่ตวัเมอืง ZERMATT โดยรถไฟ  
ก่อนอืน่ เชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั พกัผอ่นกนัสกัเลก็น้อย ไม่รบีรอ้น 
เนื่องจากพระอาทติยต์กสามทุ่ม ท าใหเ้ทีย่วกนัไดย้าว ๆ 
พาท่านเดนิเล่นทัว่ทัง้ตวัเมอืงครบทุกจุดไฮไลท์ ทุกซอกทุกมุม 
ไม่ว่าจะไปอยู่จุดไหนของเมอืงกส็ามารถชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ไดเ้ตม็ ๆ ตา 
 

 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  HOTEL SIMI 
 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      เซอรแ์มท – รถไฟข้ึนกอเนอรแ์กรท - เซอรแ์มท  
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

วนันี้ช่วงสาย ๆ พาทุกท่านขึน้เขา Gornergrat ยอดเขาทีช่มววิเขา Matterhorn  
ไดส้วยทีสุ่ด ขึน้เขาโดยรถไฟ จนถงึยอดเขา Gornergrat  
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12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
หลงัอาหารแวะถ่ายรปูกบัมุมสวยของ Matterhorn ณ สถานี Rotenboden 

 

 
หรอืจะเดนิต่อไปดา้นหลงัสถานีเพื่อชมทะเลสาบ  Riffelsee 
ทะเลสาบบนยอดเขา ดา้นหน้าเป็นน ้านิ่ง ๆ แบลค็กราวเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  
สะทอ้นอยู่ในทะเลสาบ ไปทีเ่ดยีวไดเ้หน็ภูเขาทีส่วยทีสุ่ดในสวสิถงึสองลูก คุม้จรงิ ๆ ครบั  ว่ากนัว่ามุมนี้คอืโปสการด์
ทีข่ายดทีีสุ่ดของเซอรแ์มทแต่ผมว่ามาเหน็ของจรงิ ยงัไงกส็วยกว่าในโปสการด์แน่นอนครบั หรอืท่านใดสนใจจะเลอืก
เล่นเลื่อนหมิะ กม็เีวลาใหค้รบั พาเทีย่วจนหน าใจ เกบ็ภาพกนัจนกว่าท่านจะบอกว่าเลกิถ่ายไดแ้ลว้หลงัจากนัน้ได้
เวลาเดนิทางลงเขาสู่ตวัเมอืง Zermatt มเีวลาเดนิเล่นรอบ ๆ ตวัเมอืง หรอืจะเลอืกพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กัววิ
สวย หรอืท่านใดอยากจะไดร้บัอกีหนึ่งประสบการณ์สุดพเิศษ นัง่เฮลคิอปเตอรช์มววิยอดเขา Matterhorn สามารถซือ้
แพค็เกจไดใ้นราคา  8,000 บาท 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL SIMI 

 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง     เซอรแ์มท – กลาเซีย เอก็ซ์เพรส - กริลเดลวาล์ล  
07:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
08:15   เชา้นี้ออกเชา้หน่อย เนื่องจากมรีอบขึน้รถไฟ 
08:52  พาท่านขึน้รถไฟ GLACIER EXPRESS รถไฟดว่นทีช่า้ทีสุ่ดในโลก  

หลงัคากระจกสามารถมองววิสองขา้งทางแบบเตม็ตา  
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศตลอดสองขา้งทาง 
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11:46   รถไฟพาท่านมาถงึสถานี ANDERMATT  
12:15  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร พาท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืง GRINDELWALD  
(ระยะทาง 140 กม. เวลาเดนิทาง 2 ชม.) 
เมอืงสวยกลางเทอืกเขาแอลป์ พาท่านเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั พกัผอ่นกนัสกัเลก็น้อย พา ท่านเดนิเล่นรอบๆ ตวัเมอืง 

 

 
 
19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ HOTEL SPINNE GRINDELWALD 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง     กริลเดลวาล์ล – ยอดเขากริลเดลวาล์ลเฟียส – กริลเดลวาลล์ 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงสาย ๆ พาท่านขึน้กระเชา้ไปยงั ยอดเขา  GRINDELWALD FIRST 
ระหว่างทางกด็ูววิไปเพลนิ ๆ  จนกระทัง่ถงึยอดเขา 
ววิทีท่่านจะไดเ้หน็ตอนอยู่บนกระเชา้นัน้สวยต่างจากทีเ่หน็อยู่ขา้งล่างแน่นอนครบั  
พาท่านเดนิใหค้รบทุกจุดไฮไลทข์องยอดเขา  แค่ววิของธรรมชาตสิองขา้งทางกเ็กนิบรรยายแลว้ครบั ต่อใหจ้ะมแีต่
ภูเขาสงูใหญ่กบัหญ้าสเีขยีวสด แต่รบัรองว่าสวยไม่มเีบื่อจรงิ ๆ 
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12:15  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
มเีวลาใหเ้ดนิเล่นดา้นบนกนัอย่างเตม็ที่ จนไดเ้วลาพาท่านเดนิทางกลบัไปยงัเมอืง GRINDELWALD อสิระท่านตาม
อธัยาศยั ไม่ว่าจะเดนิเล่นชมใหท้ัว่รอบเมอืง จะชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จะเกบ็ภาพบรรยากาศทีห่าไม่ไดจ้ากทีไ่หน หรอื
จะเพลดิเพลนิกบัสระว่ายน ้าของโรงแรม 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL SPINNE GRINDELWALD 
 
 
 
 
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง      กริลเดลวาลล์ – ซูริก 
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ช่วงสาย ๆ พาท่านเดนิทางเขา้สู่ซูรกิ  
(ระยะทาง 140 กม. เวลาเดนิทาง 2.15 ชม.) 
ถงึเมอืงซูรกิ ฝากกระเป๋าสมัภาระทีโ่รงแรมทีพ่กั  
พาท่านเดนิส ารวจเมอืง ZURICH เมอืงเก่าแก่แต่ยิง่ใหญ่ เตม็ไปดว้ยรา้นคา้และคาเฟ่ทีท่นัสมยั เป็นความขดัแยง้ที่
สมดุลอย่างลงตวั  พาท่านเดนิส ารวจเมอืงและเกบ็ภาพบรรยากาศ  แวะทุกจุดไฮไลทใ์หท้ัว่เมอืงเก่า  
- โบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์หนึ่งในสีโ่บสถส์ าคญัของเมอืง ทีไ่ม่ไดม้ดีแีค่เรื่องความสวยงามแต่มปีระวตัคิวามเป็นมา
น่าสนใจตัง้แต่วสัดุทีใ่ชก้่อสรา้ง ไปยนัหน้าต่างกระจกทีม่ทีีม่าทีไ่ปอย่างลกึซึ้ง 
- ทะเลสาบซูรกิ เป็นทะเลสาบชื่อดงั ทีไ่หลผ่านเมอืงส าคญัหลายแห่ง   มบีทบาทส าคญัท าใหเ้มอืงซูรกิดูสมบูรณ์
แบบ เนื่องจากว่าสวสิเป็นประเทศทีไ่ม่มทีะเล ถา้เมอืงซูรกิเป็นเมอืงทีข่าดทะเลสาบไป ซูรกิกอ็าจจะไม่ใช่เมอืงทีม่ี
เสน่หช์วนหลงขนาดนี้ 
-   ลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) เป็นหนึ่งในจุดชมววิทีเ่หมาะกบัสายตาอย่างยิง่เนื่องจากเป็นสวนสาธารณะทีต่ ัง้อยูบ่น
ยอดเนินเขา ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีส่ามารถมองเหน็เมอืงและทะเลสาบซูรกิไดอ้ย่างไม่มอีะไรมารบกวนสายตา เรยีกได้
ว่าสวยมุมสงูของจรงิ ท าใหล้นิเดนฮอฟเป็นหนึ่งในจุดแลนดม์ารก์ยอดฮติของเมอืงซูรกิไปโดยปรยิาย 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร อสิระท่านเดนิเล่น 
เมอืงเก่า ทะเลสาบ ถนนชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม จะซื้อของฝากใน 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ใหญ่ ๆ หรอืเดนิกลบัทีพ่กัเพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา อิสระอาหารค า่ 
พกัค้างคืน ณ HOTEL CENTRAL PLAZA 
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วนัท่ีเก้าของการเดินทาง       ซูริก   
09:00   อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  
10:00   ออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
13:15  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย  

เทีย่วบนิ TG0971 ระยะเวลาเดนิทาง 11 ชัว่โมง 
 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง         กรุงเทพฯ  
06:10   ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
   
 
อตัราค่าบริการ  
 
แบบจอยทรปิ 
เดนิทางร่วมกบัคณะของเรา 10-20 ท่าน 
ด้วยรถขนาดคล่องตวัตามจ านวนผูเ้ดนิทาง จอดได้หลายจุดสวย  
ภายในสูงโปร่ง โล่งสบายเหมอืนบสัคนัโต 
 

- เดนิทาง 2 ท่าน ท่านละ 179,900.-   
- เดนิทาง 1 ท่าน เพิม่ค่าพกัเดี่ยว 55,900.- 
- อพัเกรดเป็นตัว๋ชัน้ BUSINESS เพิม่เริม่ต้น 90,000.-  
- จองตัว๋เครื่องบนิเอง หกัค่าตัว๋ออก 30,000.- 
- มวีซ่ีาแล้ว หกัค่าวซี่าออก 4,000.- 
 
ราคาเดก็ 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกนิ 2 ปี ท่านละ 35,000.- 
อายุ 2   ปี  - ไม่เกนิ 9  ปี  คดิราคา 75% ของราคาผูใ้หญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกนิ 12 ปี ราคาถูกกว่าผูใ้หญ่ 5,000.- 
อายุ 12 ปีขึน้ไป คดิราคาผูใ้หญ่ 
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หมายเหตุ  
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้า

ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษา
ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ด้มากที่สุด และท่านอาจจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของ
สายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านใช้หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้
หรอืออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล์หรอื บตัรโดยสารราคา

พเิศษ โปรดแจ้งทมีงานขายเพื่อขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจาก
พนักงานขายแล้วออกเดนิทางไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ า
และด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแล้ว 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืการเขา้เมอืงอนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส าหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวามประพฤตกิ้าวรา้ว ไม่
เหมาะสมท าลายทรพัย์สนิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 

 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
-     กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรกและส่งสลปิโอนมาในชอ่งทางของบรษิทัฯ  

(ช าระงวดแรกเพื่อออกบตัรโดยสาร) 
-     เมื่อมกีารออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ชื่อ-นามสกุล หรอื ตวัสะกดใดของ 
      ผูเ้ดนิทางได ้(หากท่านมกีารท าพาสปอตเล่มใหม่ ชือ่-นามสกุลจะตอ้งตรงตามพาสปอตเล่มเดมิทีส่่ง 
     มาจองทรปิไวก้บัทางบรษิทั หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงชือ่-นามสกุล หรอื ตวัสะกดใดๆ ทางผู ้
     เดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นทัง้หมดตามจรงิ)  
-     หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณี

นี้ ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้  เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  

- หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีูเ้ดนิทางครบ 10 ท่านและได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บรษิทัฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัทีค่อนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าให้กบัทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวาม
ประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่า
ใหก้บัทางท่าน 
(ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าจะขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้) 

3. กรณีวซี่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการ

พจิารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่าน

การพจิารณา ถ้าออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมค่ีาธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะ
คนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะตอ้งเสยีค่ามดัจ าบางส่วน 
ทางบรษิทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท่้านเขา้ใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
5. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหท้ัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยก่อน ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิการล่าช้าจากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชย
จากสายการบนิใหก้บัท่าน ซึ่งการพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑ์ของสายการบนิเท่านัน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 
 
 
 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์
ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการมดัจ าแล้ว  

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

 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

