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สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 
ซูรคิ-หมู่บา้นแอพเพนเซล-หบุเขาอีเบนนาลพ-์ครู-์อันเดอรแ์มท  
ทะเลสาบเบลาเซ-อินเทอลาเก้น-เลาเทิร์นบรุนเน่น-กรนิเดลวาลด ์ 

ยอดเขาจุงเฟรา-หมูบ่้านมูเรน-ซุก 
 

กำหนดการเดนิทาง  
วันแรกของการเดนิทาง  สนามบนิสุวรรณภมูิ-อาบดูาบ ี
17:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด (EY) เจ้าหน้าที่จาก

บริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
21:05 น.  เดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินเอทิฮัด (EY) เที่ยวบินที่ EY407/EY073 
วันทีส่องของการเดนิทาง     อาบดูาบ-ีซรูคิ-หมูบ่า้นแอพเพนเซล-หบุเขาอีเบนนาลพ-์ครู ์

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี : 0030-0220 *.*.*. 
05:50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว... 
จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลางสถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหา

วิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (GROSSMUNSTE 
CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (LIMMAT RIVER) ปัจจุบัน
กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตำนานเล่า
ว่า  กษัตริย์ CHARLEMAGNE ทรงสร้าง หอคอยสูง 
CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ SAINT 

FELIX และ SAINTREGULA สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบ ณ ที่แห่งนี้ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อ
ว่าPETERSKIRCHE หรือ ST.PETER’S CHURCH โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นท่ีตั้งของหน้าปัด
นาฬิกาที่ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (FRAUMUNSTER ABBEY) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม 

ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ 
GIACOMETTI และ CHAGALL 
 จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณ
ถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่



หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีท่ีสุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดใน ยุโรปด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไป
ด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย 
บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดิน 
ช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ…. 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแอพเพนเซล (APPENZELL) (100 กม.) เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่า 

ประตูสู่เทือกเขาแอลป์ หมู่บ้าน
ชนบทเล็กๆน่ารัก ร่มรื่นและเงียบ
สงบที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณอยู่ บ้านเรือนก็ยังคง
สไตล์ดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะโดด
เด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้าน
ลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำ

จากกระเบื้องที่มีช่ือเสียง แถมยังมีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ภายในหมู่บ้านจะพบกับโบสถ์
คริสต์เก่าแก่ที่ถูก สร้างขึ้นปีค.ศ. 1071 ที่อุทิศให้กับ ST. MAURICE ปราสาทเก่าท่ีเป็นของตระกูล SUTTER 
หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีการอนุรักษ์เทศกาลต้อนวัวอยู่ ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นกระดิ่งคอวัวให้นักท่องเที่ยว
ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก อีกทั้งยังขึ้นช่ือในเรื่องชีสและเบียร์ที่รสชาติเยี่ยมยี่ห้อเดียวกับชื่อ
เมืองอีกด้วย.... อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย… 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอีเบนนาลพ์ (EBENALP) อยู่ทางตอนเหนือสุดของ ALPSTEIN และอยู่สูงจาก

ระดับน้ำทะเล 1,644 เมตร โดยการขึ้นกระเช้าจากสถานีในหมู่บ้าน WASSERAUEN (10 กม.) เดินทางสู่ ยอดเขา 
อีเบนนาลพ์ (EBENALP) สัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาอันเงียบสงบ ในวันที่ท้องฟ้าเปิดจะเห็นชาวสวิสมากระโดน

ร่มกันจากบนยอดเขานี้ ...เดินเท้าอีกประมาณ 15 นาทีเพื่อนำท่านสู่ 
จุดไฮไลท์ของการเดินทางที่ต้องการสัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งเทือกเขา
อย่างแท้จริงที่โรงแรม AESCHER เป็นหนึ่งในภาพโปสการ์ดของสวิส ที่
ถูกเผยแพร่มากที่สุดในโลก โรงแรมนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากที่โรงแรม
โดยท่ัวไปเนื่องจากตัวโรงแรมนั้นจะตั้งอยู่ริมหน้าผา บนภูเขาสูง 1,454 
เมตรซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
....นำท่านเดินทางกลับสู่ สถานีกระเช้า เพื่อลงสู่ด้านล่าง…เพื่อ
เดินทางสู่ เมืองคูร์ (CHUR) (85 กม) เมืองเล็กริมฝ่ังแม่น้ำไรน์ทาง

ตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู 
ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 
3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาลทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 



ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  CHUR หรือเทียบเท่า 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     ครู-์อนัเดอร์แมท-ทะเลสาบเบลาเซ-อนิเทอลาเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (93 กม.) ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับ
ทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส
ตอนกลาง….นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ 
แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้น
เมื่อสมัยศตวรรษที่ 12…. 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลา
เซ (BLAUSEE LAKE) (127 กม.) ทะเลสาบสี
ฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์
ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND อยู่ระหว่างเมือง 
FRUTIGEN และ KANDERSTEG เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมี
จุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์
แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ข้ึนชื่อว่า BLAUSEE BLUE TROUT  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตก
ปลาเทราซ์ได้อีกด้วย  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ
ทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้… 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น 

(INTERLAKEN) (40 กม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (TUNE LAKE) และทะเลสาบเบรียนซ์ 
(BRIENZ LAKE) เมืองที่รวมกิจกรรมนักท่องเที่ยว
ภูเขาทั้งยังมีโรงแรมและรีสอร์ท มากมาย อิสระให้ท่าน
ได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ …… 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  INTERLAKEN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันทีส่ี่ของการเดินทาง     อนิเทอลาเกน้-ยอดเขาจงุเฟรา-เลาเทริน์บรนุเนน่-อินเทอลาเกน้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดอร์วาลว์ เพื่อพาท่านนั่ง
กระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่สถานี 
EIGERGLETCHER ด้วยเวลาเพียง 15 นาที และต่อด้วย
รถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอด
เขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขา
มากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและ
เล่นสนุกกับการเล่นหิมะ  *.*.*. (ค่าขึ้นยอดเขาไม่รวมอยู่ใน
ราคาทัวร์ = 190 EURO ราคารวมอาหารกลางวัน) *.*.*. 
*.*.*. อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสถ้าต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอด

เขากรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า *.*.*.  
จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มท่ีที่จะเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอัน
สมควร จึงนำท่านเดินทางกลับโดยใช้
เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นทางหนึ่ง 
โดยการนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อีกฝั่งสู่ เมือง
เลาเทริ์นบรุนเน่น (LAUTER 
BRUNNEN)… นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ
หมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง
เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของ
หมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (STAUBBACH) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งใน
น้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (40 กม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(TUNE LAKE) และทะเลสาบเบรียนซ์ (BRIENZ LAKE) เมืองที่รวมกิจกรรมนักท่องเที่ยวภูเขาทั้งยังมีโรงแรมและรี
สอร์ท มากมาย อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ …… 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  INTERLAKEN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันทีห่้าของการเดินทาง     อนิเทอลาเกน้-หมู่บา้นเมอเรน-ซกุ-ซรูคิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็น
หมู่บ้านท่ีคนสวิสฯต่างบอกว่า
ที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์ 
หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่
มีหมอก บดบังท่านสามารถชม 
3 ยอดขุนเขาท่ีตั้งตระหง่าน
เหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอด
เขา EIGER,MONCH,JUNGF
RAU  ถือเป็นหมู่บ้านปลอด

รถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก หรอืท่านเดินสามารถเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ 
(GIMMELWALD) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 
1 ชม. 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG)  (115 

กม.) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก
บนท่ีราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้
เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม ผสมผสานกับเขต
เมืองเก่าที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์มาก อีกทั้งยัง
เป็นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมแห่งหนึ่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันเมืองซุกถือเป็นเมือง
ที่รวยที่สุดขอประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุดในโลกอีกด้วย ทำให้เป็นข้อ
ได้เปรียบในเชิงการต่อรองทางธุรกิจ เมืองซุกยังติดหนึ่งในสิบเมืองที่สะอาดท่ีสุดในโลก… 
นำท่าน เดินชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากจากสมัยยุคกลาง โดยเริ่มก่อตั้งในสมัย
ศตวรรษที่ 13 มีอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่แต่ยังคงความสวยงาม พื้นถนนที่ปูด้วยหิน ผนัง ตึกที่มีภาพวาดด้วย
สีสันสดใส จัตุรัสน้ำพุโบราณประดับประดาด้วยรูปปั้น และหอนาฬิกาประจำเมืองซุกที่มีความสูงถึง 52 เมตร อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆภายในย่านเมืองเก่า นำท่านเดินทางสู่ 
เมืองซูริค (ZURICH) .... 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  ZURICH AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 



วันทีห่กของการเดินทาง     ซรูคิ-อาบดูาบ-ีประเทศไทย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
……… น.         นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
10:30 น.         ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที ่EY074/EY402 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี : 1930-2145  *.*.*. 
วันที่เจด็ของการเดนิทาง      ประเทศไทย 
07:20 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….. 

*.*.*.*.* 
     อตัราคา่ใชจ้า่ย : 

วนัที่เดนิทาง ราคา  พกัเดีย่วเพิม่ 
1-7 พ.ย. 69,900.- 12,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดินทาง ** 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
ข้อมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรม
นั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
7. มัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามี 



ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า 
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% *เฉพาะค่าบริการเท่าน้ัน* ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี  
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร 
8. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 
เงือ่นไขการจองและชำระเงนิ    กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่  
***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ตม็จำนวนทกุกรณ ี(หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, 
เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอ

เก็บ 
ค่าใช้จ่าย 30,000.- บาท  
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการ 
บินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) 
ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  
หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ



กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) 
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ
หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง  



• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง 
ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านที่ได้มอบความไวว้างใจ ให้ทางบริษทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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