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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค-สะพานอิเซลทว์าลด-์จุงเฟรา-อินเทอรล์าเคน 

01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) 

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

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้
กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่าน
พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบ
สุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบ หันหลังคือเทือกเขา น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์

(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อ น่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ ล่าสุด Eiger Express จุงเฟ

รา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนด์ สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 
15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรา ยอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 
45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดล
วาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
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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 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  
อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ยี่หอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
พักที ่Hotel Krebs Interlaken หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
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 3 เบิรน์-บ่อหมีสีน ้าตาล-ประตูเมืองโบราณ-น ้าพุปีศาจ-หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม- 
          ศาลาว่าการเมืองเบิรน์-เวเว่ย-์อนุสาวรียช์าลีแชปลิน-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-เมืองนองดาซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น  (Bern)  เบิร ์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ ง  Bern 
แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียน
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่
ทุ่มเทใหก้บัศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% 
ในพิพิธภัณฑ์นี ้ เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สัตว์ที่ เป็น
สญัลกัษณข์องเมือง น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ ์(Bahnhof Platz) จตัรุสัหนา้สถานี
รถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มีรา้นอาหาร รา้นค้า ต่างๆมากมาย น าท่านชม  ประตูเมืองโบราณ 
(Kafigturm OR Prison Tower) น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์
ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of 
Bern) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เป็นอีกเมืองที่สวยน่ารกัตั้งอยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยตัว
เมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเว
เว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS 

RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาว
ตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษมีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมรกิา 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา น า
ท่านถ่ายรูปปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถ
ครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรน์ีส ปัจจุบนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถูก
จดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองนองดาซ์ (Nendaz)  เมืองเล็กแสนสวยซึ่งตั ้งอยู่เหนือหุบเขา Rhone 
Valley ใกล ้Sitten (Sion) เมืองหลวงของ Valais ในฤดูหนาวผูช้ื่นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่น
สกีและพักผ่อนที่นี่  เนื่องจากเป็นใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที่ ในช่วงฤดูรอ้นที่นี่
เป็นรีสอรท์ตากอากาศยอดนิยมของนักป่ันจักรยานและนักปีนเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
(โรงแรมท่ามกลางภูเขา ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 
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 4 เขามงฟอรต์-ชิมไวน ์ณ Les Celliers De Sion-แทสซ-์เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเชา้สู่เขามงฟอร์ต (MT.Mont Fort) ที่ตัง้อยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่มี
ความสงู 3,330 เมตร ที่ลอ้มรอบดว้ยธารน า้แข็ง ซึ่งใหญ่ที่สดุคือ Glacier de Tortin ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงเหนือ ใหอิ้สระท่านชมความงามบนเขาที่มีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองซิยง (Sion) เมืองที่มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง
ไร่องุ่น และขุนเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้น า
ท่านชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผู้ผลิตไวน์ที่ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง LES 

CELLIERS DE SION ใหท้่านไดช้ิมไวน์เลิศรส (Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท์ี่มีชื่อเสียงอันดับ
ตน้ๆของรฐัวาเล ใหท้่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดับพรี
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เมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรกัษาด้วย
อุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทัง้ยังไดร้บัรางวัลการนัตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 
2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองแทสซ ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สูเ่มืองเซอรแ์มท (Zermatt) หมู่บา้นในสกี
รีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่
มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมท ที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สมัผัส
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
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 5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์-เมืองมิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดิสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 
Thunder ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.17 ชั่วโมง
เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็น
หลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลาง
ทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร !! เมนูพิเศษพิซซ่าอิตาลีต้นต ารับ 
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พักที ่Vik Gallery Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล-เมืองโคโม- FOXTOWN OUTLET-เซนตม์อรร์ิทซ ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมนอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โรงละครโอเปร่าอัลลาสกาล่า (Teatro alla Scala) เป็นโรงละครที่มี
พิพิธภัณฑเ์ก่ียวกับโอเปร่าที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลก และถ่ายรูปคู่กับ รูปป้ันของลีโอนาโด
ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อนสุาวรียแ์ห่งนีต้ัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ลีโอนารโ์ดเดอะวินชีอจัฉริยะ
ของชาวอิตาลีในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาที่ส  าคัญในศตวรรษที่15และ16 น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหา
วิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งใน
ปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหิน
อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สดุมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า  
น าท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นตน้ ที่แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตัง้รา้น Prada รา้น
แรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ (Como) เมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง 
และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี เดินทางถึง 
เมืองโคโม ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ และ
หน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาติที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบรเิวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะปกคลมุ
อยู่ตลอดปี จึงท าใหส้ามารถเล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา นี่คือจุดดึงดดูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมา
ท่องเที่ยว 
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น าท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซท์าวน์ (FOXTOWN OUTLET) ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่
สวิสเซอรแ์ลนด์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คลา้ยๆ กับหา้งสรรพสินคา้แฟชั่น เน้นขาย
สินคา้ลดราคา ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั ในราคาถกูกว่า 30 – 70 % อย่างจใุจ อาทิเช่น 
FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นตน้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศ และศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มี
ชื่อเสียงระดบัโลก โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดิน (Graubunden) เป็นรฐัที่ใหญ่ที่สดุ และอยู่

ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูปความ
งดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ ์(Lake St.Moritz) ซึ่งถา้หนา้รอ้นน า้ในทะเลสาบจะเป็นสีเขียว
มรกต แต่ว่าถา้หนา้หนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็งทัง้หมด แลว้น าท่านเดินชม เมืองบริเวณ
ย่านเมืองเก่า หรือชอ้ปป้ิงบรเิวณจัตุรัสใจกลางเมือง (Plazza da scoula)   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Europa St.Moritz หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 น่ังรถไฟเบอรนิ์นาเอกซเ์พรส-ชไว้ซ-์น่ังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซนต ์มอรร์ิทซ์ (St.Moritz) ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง 
มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอรแ์ลนด ์ผ่านชมวิวทิวทัศนท์ี่งดแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิรา
โน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา น าท่านน่ังรถไฟสายโร
แมนติกเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ  
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ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นที่สวยงามตัง้เรียงรายกระจัดกระจาย เป็นภาพที่น่าประทบัใจเป็นอย่าง
ยิ่ง และผ่านเสน้ทางหลายจุดที่ถูกประกาศใหเ้ป็น “เสน้ทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะแลน่ ผ่าน เกลเชอรข์า้มเทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความสงู 7,390 ฟิต ท่านจะไดส้มัผสั และพดู
ไดเ้ต็มปากว่าไดช้มทิวทศันท์ี่สวยที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนดม์าแลว้ ทิวทศันส์องขา้งทางจะเปลี่ยนไป
ทกุนาทีอโุมงคล์อดใตภ้เูขาทัง้ลกู สะพานสงูขา้มเหวลกึ และธารน า้แข็งที่อยู่ใกลแ้ค่เอือ้ม เพลิดเพลิน
ตลอดการเดินทางจนกระทั่งเขา้สู ่เมืองคูร ์(Chur)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชไว้ซ ์(Schwyz) สู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 
14 ปี เพื่อน าท่านเปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ที่ชนัที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ
ยโุรป เพิ่งสรา้งเสรจ็เมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอนัเก่าที่เปิดใชม้าตัง้แต่ปี 1933 ลกัษณะของรถไฟจะมี
รูปทรงกลมคลา้ยถงับ่มเบียร ์ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมู่บา้นเล็กๆ) 
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 8 ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้
มากที่สดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกั
สะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขนุเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กื
อเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและช้อปป้ิงสินคา้ชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตาม

อัธยาศัย น าท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของ
ภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระ
เจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ์
(Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์
ของสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปด
เหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้
อปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่
ระลกึ รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Hermitage Lake Lucerne หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 9 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 

 10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร-์จันทร ์ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 66 149,999 149,999 39,900 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



KEU041014-TG SWITZERLAND-ITALY 10D7N (Enchanting Route) 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
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8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า
ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

 
โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

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