
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ซูริค 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร(์WY)พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

09.15น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสายการบินโอมานแอร์

(WY)เที่ยวบินที่WY818 (09.15-12.35) // WY153 (14.55-19.05))ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 15ชั่วโมง 50 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน บริการ

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.05 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืงนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) และยงัเป็น

เมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริคขึน้ชื่อเร่ืองมนตเ์สน่หข์อง

เมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจดักระจายอยู่รายลอ้มเมือง ในขณะเดียวกนัก็



เป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหน่ึงในอันดับต้นๆ ของเมืองท่ีมี

คณุภาพชีวิตดีท่ีสดุในโลก 

  พักที่HotelRadisson BluZurich Airportหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2  กรินเดลวาลด-์น่ังกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express ขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา- 

     หมู่บ้านเลาเทอรบ์รุนเนินเทอลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นาํท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal)เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด 

Eiger Express Jungfrau กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์สู่สถานีไอเกอร์

เกลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้

ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสาร

รถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพ่ือต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอคชมยอดเขาจุง

เฟรา(Jungfrau)TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม

ของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ ชมถํา้นํ้าแข็ง1,000 ปีท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน

แกะสลักนํา้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธาร

นํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์จากนั้นอิสระใหท่้านไดส้ัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่น

หิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท่้านไดส้นุกสนานอย่าง

เต็มอิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ระหว่างทางชมหมู่บ้านเลาเทอรบ์รุนเนิน(Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหบุเขา เป็น

หมู่บ้านใน สาํหรบัท่านท่ีไปเท่ียวท่ีจุงเฟรา หรือ ไปพักท่ีอินเทอรล์าเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี ้Lauter 

Brunnenแปลว่า many fountains ความหมายคือ นํา้พมุากมาย ชีใ้หเ้ห็นความงดงามของภมูิทศันนี์้

และตัง้อยู่กลางหบุเขาสูงชัน ดว้ยทศันียภาพอันสวยสวยงามท่านเดินทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเคน

(Interlaken)เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีล้อมรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขา

สวิสแอลป์อิสระใหท่้านเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือก

ซือ้นาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, 

Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก เมนูพเิศษ ฟองดูชีส 

พักที่ Hotel Metropole,Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3  มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-เวเวย-์ชิมไวน ์Les Celliers De Sion-นองดาซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา เป็น

เมืองท่ีไดช้ื่อว่าเป็นไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค ์หรือทะเลสาบเจนี



วาท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขานําท่านถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยู่บน

ทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรนี์ส 

ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยสิ์นทางวฒันธรรมของชาติ  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย(์Vevey)เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดย

ตวัเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวาความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเว

เว่ย์มีมากต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสPEARLS OF THE SWISS RIVIERA 

เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาลแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียช์าลีแชปลินดาวตลกคา้งฟ้าชาว

องักฤษมีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านสูเ่มืองซิยง(Sion)เมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่

องุ่น และขนุเขาอีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้นาํท่าน

ชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผูผ้ลิตไวนท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในซียง LES CELLIERS 

DE SION ใหท่้านไดช้ิมไวนเ์ลิศรส(Wine Testing)  

 

 

 

 

 

 

 

 



จากผู้ผลิตไวน์ท่ีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของรัฐวาเลให้ท่านได้เรียนรูเ้กี่ยวกับประวัติความเป็นมา 

กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดบัพรีเมี่ยมของท่ีน่ี ซึ่งมีความใส่ใจตัง้แต่การปลกูองุ่นพนัธุ์ดี กรรมวิธีท่ี

พิถีพิถัน และการเก็บรกัษาด้วยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อีกทั้งยังได้รบัรางวัลการนัตี GREAT WINE 

CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองนองดาซ(์Nendaz)เมืองเล็กแสนสวยซึ่งตั้งอยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley 

ใกล้ Sitten (Sion) เมืองหลวงของ Valais ในฤดูหนาวผู้ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและ

พักผ่อนที่น่ี เนื่องจากเป็นใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ท่ีในช่วงฤดูรอ้นท่ีนี่เป็นรีสอร์

ทตากอากาศยอดนิยมของนักป่ันจักรยานและนักปีนเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก 

พักที่ Hotel Nendaz 4 Vallees& Spaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 

(โรงแรมท่ามกลางภูเขาวิวสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4              นองดาซ-์เขามงฟอรต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านขึน้กระเชา้สู่เขามงฟอร์ต(MT.Mont Fort) ท่ีตั้งอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด์ ท่ีมี

ความสูง 3,330 เมตร ท่ีลอ้มรอบดว้ยธารนํา้แข็ง ซึ่งใหญ่ท่ีสุดคือ Glacier de Tortinทางฝ่ังตะวันตก

เฉียงเหนือ ใหอ้ิสระท่านชมความงามบนเขาท่ีมีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระใหท่้านได้ผ่อนคลายกับบ่อนํา้แร่ภายในโรงแรม หรือเลือกทาํบริการสปาทรีทเมน้ตต่์างๆของ

โรงแรม (ค่าบริการทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร)์ (กรุณาเตรียมชุดว่ายนํา้ สาํหรบัแช่

นํา้แร)่ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Nendaz 4 Vallees& Spaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 

(โรงแรมท่ามกลางภูเขาวิวสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 
 
 



  5              นองดาซ-์แทสซ-์เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch)เพ่ือต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt)หมู่บา้นในสกีรี

สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี

รถยนตท่ี์ใชน้ํา้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร่ี์จกัรยาน และเดินเท่านัน้  

นาํท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ท่ีเห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น(Matterhorn)อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์  สัมผัส

บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่ งรถไฟ

ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat)ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศนอ์นังดงามของหิมะซึ่ง



ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น

หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn)ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอ

เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดิสนียน์าํไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิก๊ธันเดอรB์ig Thunder 

ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นซาส อมาเกล 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Kristall Saphir Superior,SaasAlmagellหรือเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ามกลางภูเขาวิวสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6              ซาส อมาเกล-ลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูรคิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern)เมืองพักตากอากาศท่ีได้ชื่อว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้

มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขาท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  



นาํท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument)ซึ่งแกะสลักอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง

เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 แห่งฝรั่งเศส 

จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไม้ท่ี

เก่าท่ีสุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น

สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางนํา้ ท่ีจั่วแต่ละช่อง

ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์เป็น

ภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ้งท่ีมีรา้นตวัแทนจาํหน่าย

นาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอรก์ือเบอรลิ์น เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึกรา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ป

ปิ้งสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich)ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ

ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของโบสถเ์ซนตปี์เตอร(์St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ์ื่นๆ ในยโุรป  



จากนั้นนาํท่านชอ้ปปิ้ง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ

หรูหราท่ีสดุในโลกเพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandnameระดับโลกดังๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ

เช่นรา้นเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer, Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีก

มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้น

นาํของโลก ท่ีสมกบัคาํเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 

ได้เวลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริคเพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35น. ออกเดินทางจากเมืองซูริคกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์(WY)เที่ยวบินที่WY154 

(21.35-06.50(+1)) // WY815 (09.00-17.45)ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14ชั่วโมง10 

นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครือ่งที่สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน บริการอาหารและเครื่องดืม่บน

เครือ่ง) 

  7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

17.45น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

ศกุร-์พฤหสับดี 30ธันวาคม 65-05 มกราคม 66 119,999 119.999 35,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอา่นก่อนตัดสินใจจองทัวร ์

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้ริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ

ท่ีบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎการ

เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริมบางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3

เตียงหากเป็นผูใ้หญ3่ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกั

ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 

 



อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั (EconomyClass)แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6.  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบEtatsSchengen  

7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ3,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตาม

เง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.  

กรมธรรม)์ 

9.  ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ2ยโูร/ท่าน/วนั 

10.  พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 

11.  นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

12.  ค่านํา้หนกักระเป๋า (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย 

2.  ภาษีหกัณท่ีจ่าย3%และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%ในกรณท่ีีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมัดจาํแล้วเท่านั้นส่วนท่ี

เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนท่ีเหลือ 40 วันก่อนการ

เดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 



4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนดเง่ือนไข

การชาํระเงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   บริษัท

จะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้านโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้ 

7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผล

ของวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินคา่บริการ 

-ยกเลิกการเดินทาง45วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย(ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วนัคืนมัดจาํ 100%(50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า

มัดจาํโรงแรมเป็นตน้) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง15–29 วนัคืนมัดจาํ 50%(25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

 -ยกเลิกก่อนการเดินทาง0-15วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

-กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแลว้หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 

หมายเหตุสาํคัญเพิ่มเติม 



1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุวิสัยอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆฯลฯท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ไดท้ัง้นีท้างบริษัท

จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 

5.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า2ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองไดฯ้ลฯกรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บางรายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

8. หา้ม! นาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 

ต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทาง

กลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ 

2. ทางบริษัทฯไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ3,000–10,000

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋วRefund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้าํหนด 



4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันเพ่ิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน 

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอคาํยืนยันว่าทวัรน์ั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

7. ท่ีนั่ง LongLegทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10.  ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 

โรงแรมท่ีพัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน) 

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3เตียงหากเป็นผูใ้หญ่3ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า 

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ3ท่าน/3เตียง(TripleRoom)หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่

คนละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ(TradeFair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี)ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะTraditionalBuilding (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค)บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงได้ท่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

 



การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑตูทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บหาก

ผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่านทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี

ใดๆทัง้สิน้และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัท ฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นใหก้บัท่านเน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้

โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. สาํหรับท่านท่ีพํานักอาศัย ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองณ

ประเทศท่ีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้


