
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 27048 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 1 (07 เม.ย.66) กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบิน Thai Airways (TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 (08 เม.ย.66) ปารีส(สนามบนิชารล์ เดอ โกล) รถไฟฟ้ามงตม์าตร ์- ซาเคร เกอร ์บาซิลิก้า  
 จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย - ชองป์เอลิเซ่ - พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์- ล่องเรือบาโตมูซ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน 

Thai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG930 (00.05-07.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
11.45 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์ เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส เมือง



 

หลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองท่ีมีมนตเ์สนห่อ์นัเหลือลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

น าท่านขึน้ รถไฟฟ้ามงตม์าตร์ (Furnicular) รถไฟอตัโนมัติท่ีเช่ือมระหว่างฐานกับยอดมหา
วิหารศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนส่งทางลาดท่ีให้บริการในย่าน 
Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเขตท่ี 18 ด าเนินการโดย RATP ซึ่งเป็นหนว่ยงาน
ดา้นการขนส่งของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2478 และอีก
ครัง้ในปี พ.ศ. 2534 น าท่านถ่ายภาพท่ีดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of 

the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถูกขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิ์สิทธ์ิ
ของปารีส” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น
ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่
ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอ
เฟลเป็นฉากหลงั พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (ARC De Triomphe) อนสุรณส์ถานท่ี
ส าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมี

ความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูป
แกะสลักลอยท่ีนับเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เย่ียม น าท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติก 
ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนน
ราชด าเนิน น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์าง
ศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสดุ เก่าแก่
ท่ีสดุ และใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 



 

1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศก์าเปเซียง  ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง ซึ่งปัจจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่า
ระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ จากตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึงศตวรรษท่ี 19 
อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ใน
ปี พ.ศ. 2549 พิพิธภณัฑล์ฟูวรมี์ผูม้าเย่ียมชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีผู้
มาเย่ียมชมมากท่ีสุดในโลก[ตอ้งการอา้งอิง] และยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมาก
ท่ีสดุในกรุงปารีส จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชม
หลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์
ท่ี 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลา
ในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
 

 
 
 
 



 

 3 (09 เม.ย.66) พระราชวังแวรซ์าย - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวังแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมาก
ท่ีสุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 
พระราชวงัแห่งนีอ้าจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น
แหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of 
Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ท่ี ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึ่ง
ของปารีส ท่ีน่ีมีเสนห่ข์องอาคารแบบดัง้เดมิ นั่นคือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco 
ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณ์
สถานทางประวตัิศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอน
เซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ท่ีเนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงาน



 

ศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะ
สลับหมุนเวียนให้ไดช้มตลอดปี สนุกสุดมันสก์ับการช้อปป้ิง ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
(Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมี ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลักษณท่ี์มีความโดดเด่นอย่างมาก 
โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแตง่ประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะ
โดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็น
แนวศลิปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของอาคารโดยรอบ
ใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียวอย่างปารีส 
เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลูกคา้ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินคา้
ต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซื ้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มี
ครบทกุย่ีหอ้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 (10 เม.ย.66) น่ังรถไฟ TGV - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ 
อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาต ิ- น ้าพุเจด็โด้ - วหิารเซนตปิ์แอร ์- เมืองมองเทรอซ ์– ปราสาท 
ชลิยอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่Paris Gare De Lyon เพือ่น่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง 
13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

น าท่านเดินทางถึง เมืองเจนีวา (Gevena) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ัน
เหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจบุนัเมืองเจนีวา
เป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาท่ี
ชาวสวิตและนกัท่องเท่ียวนิยมเขา้มาเย่ียมชมความสวยงามของดอกไมแ้ละวิวทะเลสาบสีฟ้า  
ชม  นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie), อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument 

National), น ้าพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) รวมถึงวิหารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) 

ซึ่งมีอายมุากกวา่ 850 ปี 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
เป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือ
ทะเลสาบเจนีวาท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขา  น าท่านถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) 

ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถกูครอบครองโดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครอง
โดยชาวเบอรนี์สปัจจบุนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

พักที ่Hotel Mercure Chamonix Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5    (11 เม.ย.66) สถานีไอ กุย ดู มิด ิ- ยอดเขามองบลังค ์- เมืองแทสซ ์- เมืองเซอรแ์มท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสูง 3,777 เมตร ใหท้่านได้
ต่ืนเตน้หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหนา้ผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step 
Into The Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยงับนจดุสงูสดุของ ยอดเขามองบลังค ์(Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณ
พรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มี
ความสงู 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแทสซ ์(Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเขา้สู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) หมู่บา้น
ในสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง 
เพราะไมมี่รถยนตท่ี์ใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  
 

น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระทกุทา่นเดนิเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิ สมัผสั
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

พักที ่Hotel Sonne (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ทา่มกลางภูเขา)  
 



 

      6    (12 เม.ย.66) สถานีรถไฟกอรน์าแกรท - ยอดเขากอรน์าแกรท - แทสซ ์- กรินเดลวัลด ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับ
การนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอรน์าแกรท (Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แคเ่อือ้มช่ืนชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นั
งดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตดักับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ 
สนกุสนานกบัการเลน่หิมะชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรง

พีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดิสนียน์  าไปเป็นแบบเครื่อง
เล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทัศนโ์ดยรอบท่ีสวยงาม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั เมืองแทสซ ์(Tasch) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใน
หบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสดุ เมืองเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Romantik Schweizerhof 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     7      (13 เม.ย.66) กรินเดลวาลด ์- น่ังกระเช้า Eiger Express จุงเฟรา - ยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ า้น ้าแขง็ - ลูเซิรน์ - อนุสาวรียส์งิโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพ่ือ น่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่
ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา  เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์สู่ และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอด
จงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการ
เดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพ่ือ

ตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

แลว้น าท่านชม ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชม ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี 
ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระให้
ท่านไดส้มัผสัและเล่นสนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเต็มไปดว้ย
หิมะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม  



 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) อตีตเคยเป็นหวัเมืองของสวิตเซอรแ์ลนด์ 
ตัง้อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตัง้อยู่ริมทะเลสาบลูเซิรน์และแม่น า้รอยส์ 
(Reuss) สามารถมองเห็นยอดเขารกิิ และยอดเขาพิลาตสุซึ่งอยูไ่กลออกไปไดช้ดัเจน เมืองลเูซิรน์
มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทัง้แบบธรรมชาติและวัฒนธรรมให้คุณไดส้ัมผัส เหมาะแก่การ
ท่องเท่ียวและพักผ่อนจริง ๆ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่ง
แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวิส ซึ่ง
ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล 
(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแมน่ า้รอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลาย
รอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุ
หลังคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี

ภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั 



 

อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้
ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ศนูยก์ลาง การเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรป
ซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Dorint Airport Zurich 



 

 8     (14 เม.ย.66) จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์- สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัท่ีเป็นหนึ่งในสถานท่ีแพง
ท่ีสดุในเมืองซูรกิ โดยจตัรุสัปาราเดพลาทซ ์เป็นจตัรุสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษ 17 ในอดีต
เคยเป็นศนูยก์ลางของการคา้สตัว ์ท่ีส  าคญัของเมืองซูรคิ ปัจจบุนัจตัรุสัแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นชมุทาง

รถรางท่ีส าคญัของเมืองซูริก และยงัเป็นศนูยก์ลาง ของย่าน ธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เดนฮอฟ (Lindenhof) เป็นจดุชม
วิวท่ีสามารถชมวิวเมืองซูริค ในมุมสูงไดอ้ย่างสวยงาม ช่ืนชมสถาปัตยกรรมอนัน่าหลงไหล ซึ่ง
บริเวณนีจ้ะเป็นสวนสาธารณะท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า โบสถ์ฟ



 

รอมุนสเตอร ์(Fraumünster Church) เป็นโบสถท่ี์ส าคญัแหง่หนึ่งขอสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตัง้อยู่
รมิแมน่  า้ลิมมตั ถือเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่และก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 853 ขึน้ช่ือเรื่อง การประดบัตกแตง่
ดว้ยกระจกสีงดงามรอบโบสถ ์ท าใหเ้ป็นจดุเดน่โบสถฟ์รอมนุเตอร ์จากนัน้ชมความสวยงามของ
โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์ (St.Peter Church) โบสถ์แห่งนีมี้จุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ในยุโรป จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง บาห์นฮอฟสตราสเซอ

(Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช่ื้อวา่แพงและหรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็น
รา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่น รา้นเสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋า 
นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเสน้นีมี้รา้นขายนาฬิกา
เป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกับค าเล่าลือว่า 
“จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

     9  (15 เม.ย.66) กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
ศุกร ์– เสาร ์
(สงกรานต)์ 07 - 15 เมษายน 2566 159,999 159,999 39,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หาก

ทา่นไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร 



 

สายการบนิ หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 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  

8. ค่าประกันรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไข
แหง่กรมธรรม)์ 

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,์ 
คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 

วนัก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

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

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ี เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนา
หนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าจะดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกับทางสาย
การบนิและผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวั



 

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร ์
มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผู้
เดนิทางข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไมถ่ึงท่ีก าหนด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางให้
ทางเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการ
ออกเดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม 
อนัเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก
ท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน
ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาใน
การขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

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

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

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวรท่ี์ช  าระแลว้
ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ
และคืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจ
คนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 



 

6. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรท์ัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น 
โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การก่อจลาจล , อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณล์่วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทุกท่านเป็น
ส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหาย
ของทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทาง
บรษิัทฯจะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้
ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของทา่นช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 



 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ ซึ่งเกิดจากการตดัสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจาก
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้
ท่ีนั่ งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหา
ขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวม
เป็นส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ 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 าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์ม่
วา่จะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ย
แลว้แตส่ายการบนิและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

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

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติม
โดยมีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกันไดว้่าท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการ
ได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัรน์ัน้สามารถ 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 ลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผู้
สบูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละ
ประเภทจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีโรงแรมท่ีพกัในเมืองเล็ก หรือ หมู่บา้นบนภูเขา หากหอ้งพกับงัคบันอนเกิน 1 คืน หรือ หอ้งพกัไม่
เพียงพอ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรม
เตม็ (บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม  

8. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็น
หอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรม
นัน้ๆ และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

9. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่ มี เครื่ องปรับอากาศเ น่ืองจากอยู่ ในแถบท่ีมีอุณภูมิต  ่ า  
เครื่องปรบัอากาศจะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

10. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้ง
น าสมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  



 

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทูตเป็น
ผูเ้ก็บ หากผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนวี
ซา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายังไม่
หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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