
 

 
รหัสโปรแกรม : 25713 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       

 

 

GRAND SWITZERLAND 9 วนั (EK) 

ซูรคิ-น ้ำตกไรน์-ยอดเขำจุงเฟรำน์-ล่องเรอืชมทะเลสำบลูเซิรน์-ยอดเขำรกิิ 

ลูเซิรน์-รถไฟเบอรนิ์นำ-กลำเซียเอก็ซเ์พลส-แทซ-เซอรแ์มท 

ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั(ชมยอดเขำแมทเธอรฮ์อรน์)-มองเทรอ-โลซำนน-์เจนีวำ-เบิรน์-ซูรคิ  



ก ำหนดกำรเดินทำง : ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควิดท ัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตามรายการทวัร ์    

วนัแรกของกำรเดินทำง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเคร่ือง 

วนัที่สองของกำรเดินทำง        ประเทศไทย - ซูรคิ - ล่องเรือทะเลสำบ - อนิเทอรล์ำเกน้   

01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูริค โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 05.00-08.25 น. *** 

12.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซูริค (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธีิการตรวจคน

เขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ … 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ เพือ่น าท่านลอ่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซริน์ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา

แอลป์ ซึง่ทะเลสาบลูเซริน์ เป็นทะเลสาบที่มนีกัท่องเที่ยวมาเยอืนมากทีสุ่ดในสวสิฯ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (68 กม.)...เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอื

ชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด 

อย่างทีห่ลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง    อนิเทอลำเกน้ - ยอดเขำจุงฟรำวน ์- กลนิเดอรว์ำลว ์- ลูเซิรน์    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีกรินเดอรว์าลว ์เพือ่พาท่านนัง่กระเชา้ไอเกอร์

เอก็ซเ์พรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่สถานี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลา

เพยีง 15 นาท ีและต่อดว้ยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจงุฟราวน ์TOP OF EUROPE 

เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขา

มากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะ จากนัน้อสิระใหท่้านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบัการ

เลน่หมิะ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขา  

บ่าย จากนัน้อสิระใหท่้านมเีวลาอย่างเต็มที่ทีจ่ะเก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท่้านได ้

สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถงึเวลาอนัสมควร จงึน าท่านเดนิทางกลบัโดยใชเ้สน้ทางที่สุดแสนโรแมนตกิอกี

เสน้ทางหนึ่ง โดยการนัง่รถไฟชมววิทวิทศันอ์กีฝัง่สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)…

เดนิทางถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (79 กม.)...น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์งิโต (LION 

MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่

ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรัง่เศส น าท่านเดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด

ของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่น า้ รุซซ ์(REUSS) 



อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ…อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั 

อาท ินาฬกิาชัน้น า ผา้ลูกไมส้วสิ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง         ลูเซิรน์ - วำดสุ - ทีรำโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนตม์อรทิซ ์- ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงวาดุซ (VADUZ) (132 กม.) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์ประเทศเลก็ๆที่

ถูกลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาแอลป์ทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล...อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรีาโน่ (TIRANO) (180 กม.) เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตินทางตอนเหนือ

ของประเทศอิตาล ีเป็นเมอืงชายแดนระหว่างประเทศอิตาล ีและสวสิ ใหท่้านเพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ย

บา้นเรือนสไตลอ์ติาเลยีนริมทะเลสาบ และวลิลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรียบงา่ย

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ทีล่อ้มรอบ ท าใหดู้

โดดเด่น… 

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงทรีาโน่ เพือ่เดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS ไปยงั เมอืงเซนต์

มอริทซ ์(ST MORITZ)  

 ถงึสถานี เมอืงเซนตม์อริทซ ์(ST MORITZ) เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง และศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มชีื่อเสยีง

ระดบัโลก โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดนิ(GRAUBÜNDEN)เป็นรฐัที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทางตะวนัออก

สุดของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดที่สูงทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ นอกจากนี้แลว้เมอืงตากอากาศแห่งนี้ยงัเคยไดร้บั

เลอืกใหเ้ป็นสถานทีแ่ข่งขนักีฬาโอลมิปิกฤดูหนาว 2 ครัง้..น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  LUCERNE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง                  อนัเดอรแ์มท - กลำเซียเอก็ซเ์พลส - แทซ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) ...เมอืงเลก็ๆน่ารกัๆ ทีถู่กโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขา

แอลป์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสายส าคญั และสวยงามที่สุดเสน้ทางหนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนดน์ามว่า  

กลาเซยีเอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) (ช ัน้2) ท่านจะไดช้ื่นชมกบัสายธาร และขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้น

สวยงามเกินค าบรรยาย  จนกระทัง่รถไฟกลาเซยี เอก๊ซเ์พลส ....เดนิทางถงึเมอืงแทซ (TASCH) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TASCH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



วนัที่หกของกำรเดินทำง        แทซ - เซอรแ์มท - ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั - มองเทรอ - โลซำนน์ - เจนีวำ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) (39 กม.)...เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูง

กว่าระดบัน า้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถที่ใชแ้กส๊ และน า้มนัเขา้

มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้ริการนกัท่องเทีย่ว ซึง่ท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดนิทาง

ครัง้นี้  

น าท่านเดนิทางโดยรถไฟ จาก เซอรแ์มท (ZERMATT) สู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ผ่านชมทวิทศันอ์นัยิ่งใหญ่

สวยงามทัง้สองขา้งทางสู่ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวามสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 3,286 เมตร ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บ

จดุทีส่วยทีสุ่ดของการชมยอดเขาต่าง ๆ และเป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิทีง่ดงามอกีแห่งหนึ่งของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ชมความงามของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์…น าท่านเดนิทางโดยรถไฟต่อสู่ เมอืงแทซ 

(TASCH) แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย อออกเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (140 กม.)...ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ 

ปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ีทีสุ่ด และท าเลทีง่ดงามทีสุ่ด

แห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานทีเ่คยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดีต   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (31 กม.)...ชมตวัเมอืงเก่าสมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชง

ฟรองซวัส ์มหาวหิารนอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เร่ิมสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคทีค่วาม

สวยงามตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย ... 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (GENEVA) (66 กม.)... เมอืงส าคญัอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่

บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยามขา้งแรม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั RAMADA ENCORE GENEVE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง              เจนีวำ - เบิรน์ - เวกกสี ์- ยอดเขำรกิ ิ- ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามที่รายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ อาท ิตึก

สหประชาชาต,ิ สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม ้ชมน า้พเุจทโด ที่สูงถงึ 

130 เมตร สญัลกัษณ์ทีง่ดงามริมทะเลสาบเจนีวา   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (160 กม.)......เมอืงทีม่นี า้พมุากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป ชม

กรุงเบริน์ เมอืงที่ไดร้บัต าแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปจัจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านที่

ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดินเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาส

เซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้ ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขาย

ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อาย ุ800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆชัว่โมงที่

นาฬกิาตีบอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรือหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็น

สญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวกกีส ์ (WEGGIS) (136 กม.) เมอืงน่ารกัริมทะเลสาบลูเซริน์เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่ี

ความเป็นธรรมชาต ิอากาศดี...แลว้น าท่านนัง่รถไต่เขา RIGI ถอืเป็นรถไต่เขาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป จากความ

สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริก ิ(RIGI KULM) เป็นทีรู่จ้กักนัในฐานะ ราชนิีแห่งเทอืกเขา 

(MONS REGINA) เพราะสามารถมองเหน็ทวิทศันข์องยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา อสิระชมววิแบบพา

โนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบลูเซริน์ (LUZERN) และ ซุก (ZUG) 

….…. น  น าท่านลงจาก ยอดเขาโดยเคเบิ้ลคาร ์ทีจ่ะใหท่้านไดเ้ห็นววิทวิทศันท์ีแ่ตกต่าง จนกระทัง่ถงึ เมอืงเวกกีส ์  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูริค (ZURICH) (49 กม.)...ชมเมอืงซูริค บริเวณถนน 

BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราที่สุดในเมอืงซูริคและใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายนี้

ไม่ใช่ถนนสายทีด่ีทีสุ่ดในสวสิอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นถนนที่ดทีีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้

ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจ าเมอืง ทีม่คีวามงดงามของศิลปะที่ผสมผสาน

กนัระหว่างสวสิ และเยอรมนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง          ซูรคิ - น ้ำตกไรน์ - ประเทศไทย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น า้ตกไรน ์น า้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชม

ธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูริค เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย  

22.15 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK372 

*** เปลีย่นเคร่ืองที่เมอืงดูไบ 0625-0940 น. *** 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง               ประเทศไทย 

18.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
หมำยเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย   

วนัทีเ่ดินทำง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเดี่ยวจำ่ยเพิ่ม 

28 ม.ค. 

4, 18, 25 ก.พ. 

4, 18, 25 มี.ค. 

1, 22, 29 เม.ย. 

6, 20, 27 พ.ค. 

22-30 มิ.ย. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค.  

21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย. 

18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค. / 2-10 ต.ค.  

9-17 ต.ค.   

100,900.- 

15,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 103,900.- 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค.  100,900.- 

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 103,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 

23-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 
110,900.- 18,900.- 

*ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษีประกนัภยักำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ* 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าวซี่าเชงเกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ้่าย 

เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

10. ค่าทปิ 



 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษ 

ต่าง ๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรุณำอำ่นเงื่อนไขและหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้*** 

เงื่อนไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่  

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีก

ครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของสายการบนิ

และบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  

 

 



หมำยเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะ

อากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระ

โดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระ

เงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่า

ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 



ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่า

มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้

หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 



 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่ พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง 

ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุ บตัิเหต ุ

ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ

ท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี” 

 

 
 

 



 

 

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