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GRAND SWITZERLAND 9 วนั (EK) 
 

ซูริค-น ำ้ตกไรน์-ยอดเขำจุงเฟรำน์-ล่องเรือชมทะเลสำบลูเซิร์น-ยอดเขำริกิ 
ลูเซิร์น-รถไฟเบอร์นินำ-กลำเซียเอก็ซ์เพลส-แทซ-เซอร์แมท 

ยอดเขำกอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น)-มองเทรอ-โลซำนน์-เจนีวำ-เบิร์น-ซูริค  
พชิิต 3 ยอดเขำ, ล่องเรือทะเลสำบ, น่ังรถไฟสำยโรแมนติค, น่ังกระเช้ำ 

เทีย่วครบแบบเจำะลกึ 
ขึน้ 3 เขำ, ล่องทะเลสำบ, น่ังรถไฟสำยโรแมนติก 2 สำย, น่ังกระเช้ำ 

 
พกัโรงแรมส่ีดำวในเมือง / อำหำรเช้ำ HOT ABF. ทำนใน main restaurant 
บริกำรน ำ้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่ำนเดินทำง 
อำหำรไทย,จีน, พืน้เมือง 
จัดแบบเทีย่วสบำยๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลำช้อปป้ิง 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง : ราคาทวัร์รวมทุกอยา่ง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควดิทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ตามรายการทวัร์     
วนัแรกของกำรเดินทำง          ประเทศไทย  
22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง        สนำมบินมิลำน(อติำล)ี – ลูเซิร์น – อนิเทอร์ลำเก้น  

01.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/EK205 
  *** แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ  
13.10 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินเมืองมิลาน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ … 
 เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียสิ์งโต (LION MONUMENT) ซ่ึงแกะสลกัอยู่

บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลกัษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวสิซ่ึงท างานเป็นทหารรักษา
พระองคพ์ระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส น าท่านเดินขา้มสะพานไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น 
(KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่น ้า รุซซ์ (REUSS) อายุ
เก่าแก่กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสวสิ…  



  
 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน้ 
เมืองอินเทอร์ลาเกน้ (INTERLAKEN เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง 
เทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ (ข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ) 
นาฬิกาดอกไม ้สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั 
ถึงเมืองอินเทอร์ลาเกน้ (INTERLAKEN) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูจจัดเต็ม สวสิฟองดูว์ 
ท่ีพกั  INTERLAKEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง         อนิเทอร์ลำเก้น-ยอดเขำจุงฟรำวน์ TOP OF EUROPE (น่ังกระเช้ำและรถไฟ)-ล่องเรือ
ทะเลสำบเบรียนซ์ - ลูเซิร์น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดอร์วาลว ์เพื่อพาท่านนัง่กระเชา้ไอเกอร์เอก็ซ์เพรส (EIGER 
EXPRESS) ข้ึนสู่สถานี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลาเพียง 15 นาที และต่อดว้ยรถไฟข้ึนสู่ยอดเขาจุงฟ
ราวน์ TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมาย
ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้ัมผสัและเล่นสนุกกบัการเล่นหิมะ  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขา  
บ่าย  จากนั้นอิสระใหท้่านมีเวลาอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะขาวโพลนให้
ท่านได ้

สนุกสนานอยา่งเตม็อ่ิม จนถึงเวลาอนัสมควร จึงน าท่านเดินทางกลบัโดยใชเ้ส้นทางท่ีสุดแสนโรแมนติ
กอีกเส้นทางหน่ึง โดยการนัง่รถไฟชมววิทิวทศัน์อีกฝ่ังสู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTER 
BRUNNEN)… ชมน ้าตกสเตร้าทแ์บช  



 
คณะ ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ 

 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั LUCERN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง         วำดุส-แซงมอริส-รถไฟ BERNINA EXPRESS-ทริำโน่-เบนลนิโซน่ำ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (VADUZ)  เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอลป์ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล... 

 
ถึงสถานี เมืองเซนตม์อริทซ์ (ST MORITZ) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง และศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลก โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน(GRAUBÜNDEN)เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยูท่าง
ตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากน้ีแลว้เมืองตากอากาศแห่ง
น้ียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2 คร้ัง.. 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS ไปยงั เมืองทีราโน่ (TIRANO) เมืองเล็กๆ อยูใ่นแควน้เวทติน

ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลี และสวสิ ใหท้่านเพลิดเพลิน
ตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอิ์ตาเลียนริมทะเลสาบ และวลิล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู ้
ครอบครอง เนน้ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพุ 
ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบ ท าใหดู้โดดเด่น… 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบนลินโซน่า 



  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั BENLINSONA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง         รถไฟ GRACIER EXPRESS – เซอร์แมท – แทซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท (ANDERMATT) ...เมืองเล็กๆน่ารักๆ ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อ สู่ น าท่านเดินทางโดยรถไฟสายส าคญั และสวยงามท่ีสุดเส้นทางหน่ึงของ
ประเทศสวติเซอร์แลนดน์ามวา่ กลาเซียเอก็ซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) (ชั้น2) ท่านจะไดช่ื้นชมกบั
สายธาร และขนุเขาท่ีสลบัซบัซอ้นสวยงามเกินค าบรรยาย  

  
เมืองเซอร์แมท ถึง เมืองเซอร์แมท เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดินอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 
1,620 เมตร ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊ส และน ้ามนัเขา้มา นอกจาก
รถไฟฟ้า และรถมา้ ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  TASCH HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่กของกำรเดินทำง    เซอร์แมท-ยอดเขำเกรอนำแกต แมทเทอร์ฮอร์น-มองเทอร์-โลซำน-เจนีวำ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่าน นัง่รถไฟ ข้ึนสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ผา่นชมทิวทศัน์อนัยิง่ใหญ่สวยงามทั้งสองขา้งทางสู่ยอดเขา

กอร์เนอร์กรัท ท่ีมีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 3,286 เมตร ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บจุดท่ีสวยท่ีสุดของการชม
ยอดเขาต่าง ๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ชม
ความงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) ระหวา่งทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน 

(CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยูบ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
มองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานท่ีเคยคุมขงันกัโทษการเมืองท่ีมีช่ือเสียงในอดีต   

  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) ชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ ยา่นชอ้ปป้ิงปลาซแชงฟรอง
ซวัส์ มหาวหิารนอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคท่ีความ
สวยงามติดอนัดบัยโุรปอีกดว้ย ... 

 
นั้นน าท่านเดินทาง  เมืองเจนีวา (GENEVA) เมืองส าคญัอีกแห่งหน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ตั้งอยูบ่ริเวณ
ตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  GENEVA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง                  เจนีวำ-เบิร์น-น ำ้ตกไรน์-ซูริค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามท่ีรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึก
สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไม ้ชมน ้าพุเจทโด ท่ี
สูงถึง 130 เมตร สัญลกัษณ์ท่ีงดงามริมทะเลสาบเจนีวา   

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) เมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยโุรป ชมกรุงเบิร์น 

เมืองท่ีไดรั้บต าแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมท่ีองคก์ารยเูนสโกให้อนุรักษไ์ว ้ชมมาร์คกาสเซ ยา่น
เมืองเก่าท่ีปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านเส้ือผา้บูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนตจึ์งเหมาะกบัการเดิน
เท่ียว ชมอาคารเก่าอาย ุ200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัม
กาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท้ ์กล็อคเค่น อาย ุ800 
ปีท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตว์นิเซนตรั์ทเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ เบ
เร็นกราเบน็หรือหลุมหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมความยิง่ใหญ่ และความสวยงามของ น ้าตกไรน์ น ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปียโุรป ใหท้่านไดช่ื้น
ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 
เมืองซูริค (ZURICH) ชมเมืองซูริค บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดใน
เมืองซูริคและใหญ่ท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ถนนสายน้ีไม่ใช่ถนนสายท่ีดีท่ีสุดในสวสิอยา่งเดียวเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดในยโุรปเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมยา่นเมืองเก่า
โบสถใ์หญ่ประจ าเมือง ท่ีมีความงดงามของศิลปะท่ีผสมผสานกนัระหวา่งสวสิ และเยอรมนั 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  ZURICH  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง            ยอดเขำริก ิ–ซูริค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวกกีส์  (WEGGIS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความเป็น
ธรรมชาติ อากาศดี...แลว้น าท่านนัง่รถไต่เขา RIGI ถือเป็นรถไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป จากความสูง
จากระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (RIGI KULM) เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะ ราชินีแห่งเทือกเขา 
(MONS REGINA) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา อิสระชมววิแบบ
พาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบลูเซิร์น (LUZERN) และ ซุก (ZUG) ไดเ้วลา น าท่านลง
จากยอดเจา 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นน าของสวสิตามอธัยาศยั อาทิ นาฬิกาชั้นน า ผา้ลูกไมส้วสิ ช็อคโกแลต มีด

พบัวคิทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย  

22.15 น.       ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK086/EK372 
*** เปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ 0625-0940 น. *** 

วนัทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง               ประเทศไทย 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ….. 
**********  

หมำยเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 
 
 
 



 
 
อตัรำค่ำใช้จ่ำย   

วนัทีเ่ดินทำง ผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่) พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.-5 ก.พ.  / 4-12 ก.พ. / 11-19 ก.พ.  
25 ก.พ.-6 มี.ค. / 4-12 มี.ค. / 18-26 มี.ค. 25 มี.ค.-2 เม.ย. 
/ 1-9 เม.ย. 

119,900.- 

22,900.- 

8-16 เม.ย. / 9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย. 
11-19 เม.ย. 

129,900.- 

22-30 / 29 เม.ย.-7 พ.ค. 
6-14 พ.ค. / 20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 มิ.ย. 
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.   

119,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 119,900.- 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค.  119,900.- 

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 119,900.- 

23-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 129,900.- 

*ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึน้รำคำของภำษีน ำ้มันและ/หรือภำษี
ประกนัภัยกำรเดินทำง และค่ำวซ่ีำ* 
 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้าย 
เกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  



9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
10. ค่าทิป 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกั

เกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการพิเศษ 
ต่าง ๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 
***กรุณำอ่ำนเง่ือนไขและหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพรำะรำยกำรทวัร์ที่ท่ำนได้รับถือเป็นสัญญำกำรเดินทำงระหว่ำง

บริษัทและลูกค้ำ*** 
เง่ือนไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง  
***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองที่เข้ำพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีกำรจัด
งำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม*** 
กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋



เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
สายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีา
แลว้  

 
หมำยเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  



และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 



จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทำง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะ
ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ด้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในคร้ังนี”้ 
 
 
 
 
 



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