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       รหัสโปรแกรม : 24405  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง   : สวิสเซอรแ์ลนด ์ออสเตรีย เยอรมนั 10 วนั 7 คืน 
เดินทางโดย   : สายการบินไทย บินตรง 
ก าหนดการเดินทาง  : ก าหนดการเดินทาง :  21-30 กนัยายน / 4-13 ตุลาคม / 3-12 ธนัวาคม 2565 
วนัเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิในปัจจุบนั 
 

DAY 1      กรงุเทพฯ 
22:00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

DAY2                        ซูริก (สวิตเซอรแ์ลนด)์ - อินเตอรล์าเก้น - กริลเดลวาลล ์  
01:05   ออกเดนิทางสู่สวติเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG970 
07.50   ถงึสนามบนิซูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เริม่ตน้ดว้ยการพาท่านเขา้เมอืง ZURICH เป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วส าคญัของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ มภีูมปิระเทศ
ทีส่วยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มแีม่น ้าและทะเลสาบ รวมทัง้สถานทีส่ าคญัทัง้ทางประวตัศิาสตรแ์ละศลิปะวฒันธรรม 
เช่น โบสถ์เก่าแก่ และ พพิธิภณัทศ์ลิปะทีม่ชีื่อเสยีงเป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป พาเดนิเล่นเกบ็ภาพบรรยากาศบรเิวณ
แม่น ้าและทะเลสาบ 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ไปต่อกนัทีเ่มอืง INTERLAKEN (เดนิทางประมาณ 1 ชม) เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีข่นาบขา้งดว้ยทะเลสาบถงึ 2 
แห่ง คอื ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) ดว้ยทศันียภาพอนังดงามราวกบัเมอืงใน
ฝัน จงึท าใหเ้มอืงอนิเตอรล์าเคนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วหลายๆ คนทีอ่ยากมาพกัผ่อน ดืม่ด ่า
กบัเสน่หข์องทีน่ี่กนัเดนิเล่นกนัสกัพกั จนไดเ้วลาเดนิทางต่อสู่เมอืง GRINDELWALD (30 นาท)ี เรยีกเมอืงหรอื
หมู่บา้นนี้ว่าเป็นสวรรคก์ลางสวสิแอลป์เลยกไ็ด ้ 
พาท่านเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั 
อสิระท่านตามอธัยาศยั จะเดนิเล่นรอบเมอืง ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ เกบ็ภาพบรรยากาศหรอืเพลดิเพลนิกบัสระว่ายน ้า
ของโรงแรม 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL SPINNEหรือเทียบเท่า 
ทีพ่กัมสีระว่ายน ้า ววิสวย 
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DAY3                             กริลเดลวาลล ์– กริลเดลวาลล์เฟียต - กริลเดลวาล์ล 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09:00 พาท่านขึน้กระเชา้ไปยงั ยอดเขา GRINDELWALD FIRST ระหว่างทางกด็ูววิไปเพลนิๆ จนกระทัง่ถงึยอดเขา พา

ท่านเดนิใหค้รบทุกจุดไฮไลท์ ของยอดเขา แค่ววิของธรรมชาตสิองขา้งทาง กง็ดงานเกนิบรรยายครบั 
12:00 อิสระรบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขาตามอธัยาศยั โดยแต่ละท่านจะได้รบั Cash Back ในครัง้น้ีเพื่อ

ความสะดวก เน่ืองจากกิจกรรมบนเขามีหลากหลายและแต่ละท่านมีความสนใจท่ีต่างกนั 
มเีวลาใหเ้ดนิเล่นดา้นบนเขากนัอย่างเตม็ที ่ใครมแีรงต่อสามารถเดนิไปยงัทะเลสาบ Bachalpsee อกีหนึ่งแลนดม์ารก์
สวยๆของยอดเขานี้ และเป็นหนึ่งในเสน้ทางเดนิบนยอดเขาทีส่วยทีสุ่ดในสวติฯเลยกว็่าได ้ใครอยากเตม็อิม่บนยอด
เขากอ็ยู่ได ้หรอือยากลงจากเขาไปเดนิเล่นแถวทีพ่กัของเรากล็งได้ อสิระทา่นตามอธัยาศยั จะเดนิเล่นรอบเมอืง ชอ้ป
ป้ิงของทีร่ะลกึ เกบ็ภาพบรรยากาศหรอืเพลดิเพลนิกบัสระว่ายน ้าของโรงแรม 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาเทีย่ว อสิระอาหารค ่า 

  พกัค้างคืน ณ HOTEL SPINNEหรือเทียบเท่า 
ทีพ่กัมสีระว่ายน ้า ววิสวย 

 
 

DAY4                    กริลเดลวาลล ์- โรงแรมริมหน้าผา – ทะเลสาบซีแอลป์ – อพัเพนเซล 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
 ช่วงเชา้ไม่ตอ้งรบีรอ้น มเีวลาใหจ้บิกาแฟหน้าทีพ่กั หรอืเดนิเล่นรอบๆทีพ่กั 
10:00 ออกจากโรงแรมเดนิทางสู่เมอืง APPENZELL (2.30 ชม.) 
13:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารพาท่านขึน้กระเชา้สู่ Ebenalp เพื่อชมโรงแรม 0 ดาวทีโ่ด่งดงัสุดในย่านนี้  Aescher hotel โรงแรมทีส่รา้ง
ชดิรมิหน้าผา หนัหน้าสู่หุบผางดงามตระการตา  
เยีย่มชมความงามกนัเตม็ทีจ่นไดเ้วลานัง่กระเชา้ลงเขา  
จนไดเ้วลาเดนิทางสู่เมอืง St. Gallen 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL WALHALLA หรือ เทียบเท่า 
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DAY5                                       อพัเพนเซล – อินส์บรคู (ออสเตรีย) 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09:00 ออกเดนิทางสู่เมอืง INNSBRUCK ประเทศออสเตรยี (2.45 ชม) เมอืงเลก็แต่มากลน้ไปดว้ยเสน่หข์องบา้นเมอืงสี

ลูกกวาด โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา และถนนคนเดนิแสนโรแมนตกิ ทีใ่ครไปเยอืนกต็อ้งประทบัใจ และอยากหยุดเวลาไว้
ตรงนัน้ 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พาท่านเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั ทีพ่กัอยู่กลางเมอืงตรงจุดแลนดม์ารก์ พาทุกท่านเดนิเล่นรอบๆเมอืงทุกจุดไฮไลท์ จากนัน้
อสิระทุกท่านเกบ็บรรยากาศกนัเตม็ที่ ทัง้บารร์มิน ้า ชอ้ปป้ิงของฝาก หรอืรา้นรวงต่างๆมากมาย กบัเมอืงทีห่นัไปทาง
ไหนกเ็หน็เทอืกเขาแอลป์ 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
      พกัค้างคืน ณ HOTEL INNSBRUCKหรือเทียบเท่า 

ทีพ่กักลางจุด Landmark ของเมอืง 

 
DAY6                   อินสบ์รคู – แรมซอ (เยอรมนั) - ทะเลสาบโคนิกซ์ – แบรช์เทิสกาเดิน 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09:00 เชา้นี้พาทุกท่านขา้มสู่ประเทศเยอรมนั จุดมุ่งหมายอยู่ที ่Ramsau Village (2.30 ชม) ไฮไลต์ของทีน่ี่คอืจุดถ่ายรปูชื่อ

ดงัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาหยุดรถเพือ่เกบ็ภาพและชื่นชมกบัทศันียภาพอนัสวยงามของโบสถ์ Parish church of St. 
Sebastian แน่นอนว่าววิทีทุ่กท่านจะไดเ้หน็อยู่ตรงหน้าคอื ภาพของโบสถส์ขีาวทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขาหนิปนู ตดักบั
ทอ้งฟ้าสคีราม เคยีงขา้งดว้ยล าธารสายเลก็ๆ ประดบัไปดว้ยเนินหญ้าสเีขยีวและใบไมส้เีหลอืงเเดงทีส่ะทอ้นเเสงเเดด
อ่อน เป็นภาพทีม่อีงคป์ระกอบลงตวั สวยงามดุจภาพในความฝัน 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารไปต่อกนัที ่ล่องเรอืในทะเลสาบ KONIGSEE ทะเลสาบทีใ่สทีส่ดุในเยอรมนั ความโดดเด่นของทะเลสาบ
แห่งนี้ คอื ทศันียภาพทีง่ดงาม และความใสสะอาดของน ้าในทะเลสาบ ทีว่า่กนัว่ามคีวามสะอาดทดัเทยีมกบัคุณภาพ
ของน ้าดื่ม ส่วนความสวยงามกไ็ม่ตอ้งพดูถงึครบั สวยมากกกกกก อกีเช่นเคย พาท่านล่องเรอืชืน่ชมบรรยากาศจน
ไดเ้วลาเดนิทางสู่เมอืง BERCHTESGADEN เมอืงกลางหุบเขาแอลป์ทีส่วยอกีแลว้ เชคอนิกบัทีพ่กักลางเมอืง
เรยีบรอ้ยพาเดนิเล่น เกบ็ภาพกนัอกีเช่นเคย 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ AVALON HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่า 
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DAY7                           แบรช์เทิสกาเดิน – ซาลซ์บูรก์ (ออสเตรีย) - ฮลัลส์ตตัท์  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09:00 พาท่านเดนิแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัในย่านเมอืงเก่าของเมอืงซาลซ์บูรก์ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทุกตรอกซอกซอยจะ

เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายชอ็คโกแลต และสนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ สามารถเขา้ชมบา้นเช่าหลงัเก่าของโม
สารท์ทีเ่คยอาศยัอยู่กบัครอบครวั 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางสู่เมอืง HALLSTATT (1.30 ชม) แน่นอนว่าชือ่เมอืงนี้ทุกคนตอ้งรูจ้กั และหลายคนมาเสน้ทางนี้เพราะเมอืงนี้

เลย เราจงึพกัทีน่ี่ครบั  
 เมอืงถงึตวัเมอืงเกบ็สมัภาระทีโ่รงแรมทีพ่กั ทีพ่กักลางเมอืงเรยีบรอ้ย พาทกุท่านเดนิเล่นกนัเตม็ที ่ณ เมอืงมรดกโลก

แห่งนี้ พาเดนิเล่นรอบๆ เมอืงทุกจุดไฮไลท ์
19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือ เทียบเท่า 
ทีพ่กักลางเมอืงทีด่ทีีสุ่ด หอ้งพกัววิทะเลสาบทุกหอ้ง 

 
 

DAY8       ฮลัลท์ทัท์ - มิวนิค 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09:00  เดนิทางสู่เมอืง MUNICH ประเทศออสเตรยี (2 ชม) 

ถงึมวินิก พาเขา้ทีพ่กักลางเมอืง เกบ็สมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้พาเดนิเล่นใหค้รบทุกจุดไฮไลทข์องมวินิก พาท่าน
ชมอาคารบา้นเรอืนทีเ่ก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืงของราชวงศ ์WITTELSBACH  บรเิวณจตัุรสัมาเรยีนพ
ลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่ถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่า และเป็นทีท่ีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการเริม่ชมเมอืง ในยุคกลางทีน่ี่
เคยเป็นตลาดแต่ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทาวฒันธรรมต่างๆซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaul 
รปูปัน้พระแม่มารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ (Neuse Rathaus) ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนาฬิกาทีเ่รยีกว่า 
Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ5 โมง
เยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงาม (Frauenkirche)  ทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์  

13:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อสิระท่านชอ้ปป้ิงส่งทา้ย ทีท่ัง้ย่านเต็มไปดว้ยหา้งต่างๆและชอ้ปแบรนดเ์นมใหญ่ๆกนัอย่างจุใจ  

  **เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาในการเทีย่ว อสิระอาหารค า่** 
พกัค้างคืน ณ LOUIS HOTELทีพ่กักลางเมอืงเดนิเล่นถ่ายรปูไดส้บายๆ 
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DAY9     มิวนิค - กรงุเทพฯ   
08:00   อาหารเช้า ณ ท่ีพกั  
10.00   ออกเดนินทางสู่สนามบนิ 
14:25   ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG925 
 

DAY10    กรงุเทพฯ   
06:05   ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 
 
 
อัตราค่าบริการท่านละ 159,900.- 
- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว 45,900.- 
- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.-  
- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 32,500.- 
- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิตามระบุ ในรายการ 
2. ค่าวซี่า การก าเนินการ และพาไปขอวซี่าที่ศูนย์ฯ 
3. ประกนัอุบตัเิหตุ วงเงนิ 2,000,000 
4. ที่พกั ตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า (หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 
5. อาหารเช้า ณ ที่พกั | อาหารกลางวนัตามระบุในโปรแกรม | อาหารเยน็ตามระบุในโปรแกรม 
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดนิทาง รวมทปิคนขบัรถ 
7. หวัหน้าทวัรช์ านาญเสน้ทางตลอดการเดนิทาง 
8. ค่ากจิกรรมตามระบุ ในรายการ 

   
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าตอ้งการ) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรดี , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัที่ทางสายการบนิแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัมาตรการโควดิทัง้หมด (ถ้าม)ี เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดนิทางทัง้ไปและกลบั ประมาณ 2,000 บาท , ค่า

โรงแรม Test and go เริม่ต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเขา้ชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
6. ทปิหวัหน้าทวัร์ ขัน้ต ่าวนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบรกิาร*** 
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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 าระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลปิโอนมาในช่องทางของบรษิทั 
- หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 15 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 15 ท่านและได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บรษิทัฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัทีค่อนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

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

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 าการจองทวัรแ์ล้ว 

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

