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KEU110811-TG สวติเซอรแ์ลนด ์8วัน 5คนื (LUXURY SWISS) 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 ซูริค-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-ชิลธอรน์-Skyline View Platform-กมิเมลวาลด ์

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

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

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด(์ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้
กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.- ตน้เดอืน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผา่น
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พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพือ่พกับนโรงแรมทีเ่มอร์เรน หมู่บา้น

บนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร ์
น าทา่นเดนิทางสู่ชเตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน
ต านานท่ีไดข้ึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อมด้วย
ทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอ
เกอร ์(Eiger) ใหไ้ดช่ื้นชม ท่ีดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า
ท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กวา่ 2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเล่ืองช่ือ ไดอ้ยา่ง

ใกลช้ิดย่ิงขึน้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

ชิลธอร์น(Schilthorn) ยังเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอด
พยคัฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาท
โดย จอรจ์ เลเซนบี จงึท าใหบ้นนีมี้พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดง
เรื่องราวนา่รูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนกุสนาน 
อิสระใหท้า่นไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความสงูของหนา้
ผา และความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยัง
หมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม
ยิ่งนกั ใชเ้วลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลต์
แท้ๆ  
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Edelweiss, Murren หรือเทยีบเท่า 
 (โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 

 3 เมอรเ์รน-กรินเดลวาลด-์จุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-เลาเทอรบ์รุนเนิน-สะพานอิเซลทว์าลด-์อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด 
Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนด์ สู่สถานีไอ
เกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 

Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 
(โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน ่ไชเดกก ์เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เ ม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและ
เลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเตม็ท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ระหว่างทางชมหมู่บ้านเลาเทอรบ์รุนเนิน(Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหบุเขา เป็น

หมู่บา้นใน ส าหรบัท่านท่ีไปเท่ียวท่ีจุงเฟรา หรือ ไปพักท่ีอินเทอรล์าเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี ้Lauter 
Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคือ น า้พมุากมาย ชีใ้หเ้ห็นความงดงามของภูมิทศัน์

นี ้และตัง้อยูก่ลางหบุเขาสงูชนั ดว้ยทศันียภาพอนัสวยสวยงาม 
จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่ง

ตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  
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อิสระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผ่อน หรือไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิยา่นชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 

 4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตช ์อารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพ่ือต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) 
อเล็ตชอ์ารีนา(Aletsch Arena) ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารน า้แข็งแห่งนี ้สามารถขึน้ได ้3 จุด คือ มูสฟลูห ์(Moosfluh) เบตต์

เมอรฮ์อรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอรน์ (Eggishorn)  อิสระใหท้่านท่านชมความงดงาม
ของกลาเซียตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี
สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่
รถยนตท่ี์ใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  
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น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธ์ิ สัมผัส
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
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(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ทา่มกลางภูเขา) 

 5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ลูเซริน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มช่ืนชมกบัทิวทศันเ์หนือมา่นเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตดักับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนกุสนานกบัการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้
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งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดิสนียน์  าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 

Thunder ในสวนสนกุดสินียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้

มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  
ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์        
กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตาม
อธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่า 
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(โรงแรมใจกลางเมืองตดิยา่นชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 6 ลูเซริน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซริน์-ซุก-ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัศิาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ต
และช้อปป้ิงสินค้าชั้นดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอัธยาศัย  น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise 

lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่ง
เทือกเขาธรรมชาตแิละอาคารบา้นเรือนรูปทรงนา่รกัสะดดุตา แตง่แตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม 
และใหก้ลิ่นอายแหง่ความเป็นเมืองแหง่ขนุเขาไดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยุคกลาง ชม 
หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 13 น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิ์สิทธ์ิท่ีส  าคญั
ของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 
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สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการ
ยกยอ่งวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทติยต์กดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์
น าทา่นเย่ียมชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ยโุรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศ์ิลปะล า้คา่และเครื่องประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน
โลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ชมความสวยงามของ  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์หง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่โบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช่ื้อว่าแพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีมี้รา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ท่ีสมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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พักที ่Hotel Hilton, Zurich Airport หรือเทยีบเท่า 

 7 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกไรน ์(Rhine Fall) เป็นน า้ตกท่ีตัง้อยูใ่นสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นน า้ตกท่ีทรง
พลงัท่ีสดุในยโุรป น า้ตกไรนต์ัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหวา่งมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูรกิ น า้ตกแหง่นี ้
มีความกวา้ง 150 เมตร และสงู 23 เมตร ใหท้า่นไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที ่TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)  
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 4-11 พฤษภาคม 66 129,999.- 129,999.- 32,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  
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8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนทีเ่หลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
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5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บนิและผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
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เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรท์ัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  
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การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านักอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



KEU110811-TG สวติเซอรแ์ลนด ์8วัน 5คนื (LUXURY SWISS) 

 

 
                                                        หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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