
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภมูิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 

 

วันที1่  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  

วันที2่  ซูริค-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platfor 



01.05น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยสายการบินไทยแอรเ์วย์

(TG)เท่ียวบินท่ีTG970 (01.05-07.50)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45ชั่วโมง บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.50น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริคประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6ชั่วโมง)

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเลก็สาํหรบัพกั1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมท่ีเมอร์

เรน หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์เพ่ือความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร ์*** 

นาํทา่นเดินทางสู่ ชเตเคิลแบรก์

(Stechelberg)เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอร์

เรน(Murren)ในตาํนานท่ีไดข้ึน้ช่ือวา่งดงามท่ีสดุ

แหง่หนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยูส่งูกวา่

ระดบันํา้ทะเลกวา่ 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือวา่ 

เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์  ท่ีอยูใ่นออ้มกอด

ของขนุเขาท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทศันอ์นัตระการตา

ของยอดเขาสามแหง่ ไดแ้ก่ จุงเฟรา ( Jungfrau) 

ไอเก (Eiger) และ มองซ ์( Monch) ใหไ้ดช่ื้นชมท่ี

ดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตา

ตนเองสกัครัง้ในชีวิต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่น ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์

(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา 

ซึ่งมีความสงูกวา่ 2,973 เมตรจึงทาํใหส้ามารถ

มองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะ

เลื่องช่ือ ทัง้ จุงเฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่ง

ใกลชิ้ดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ี

ถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อดงัอยา่ง James Bond 007 

ภาคยอดพยคัฆร์าชินี “On Her Majesty’s 

Secret Service” กบัฉากแอคชั่น ทา่มกลางหิมะ 

ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จงึทาํใหบ้นนี ้

มีพิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond 



World 007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวนา่รูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รอืสาวบอนดก์นั

ไดอ้ยา่งสนกุสนาน อิสระใหท้า่นไดด่ื้มดํ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสั

ความหนาวเย็นไดท่ี้ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรนาํทา่นนั่งเคเบิล้คารก์ลบัสูเ่มอรเ์รน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่HotelAlpenruh, Murrenหรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด์

(Grindelwald)เมืองสกีรสีอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลก

ตัง้อยูใ่นหบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาท่ีสวยงามเป็น

สถานท่ีโรแมนติกท่ีสดุ เมืองเลก็ๆทา่มกลางโอบ

กอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนติก นาํทา่น

นั่งรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา( Jungfrau)TOP 

OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ทา่นจะได้

สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขา

มากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถํา้นํ้าแข็ง1,000 

ปีท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกั

นํา้แข็งท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บ

ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร

นํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลปจากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสัและเลน่สนกุกบัการเลน่หิมะ

อยา่งเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกวา้งท่ีเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนจุงเฟรา 

นาํทา่นถ่ายรูปกบั ทะเลสาบเบรียนซ์

( BrienzLake)วิวสวยอีแหง่ของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหวา่งทางกนั

บา้ง ระหวา่งท่ีเราลอ่งก็จะเจอหมู่บา้น และ เมือง

นา่รกั หลายท่ีตัง้อยูติ่ดกบัรมิทะเลสาบ  จากนัน้

ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ท่ี

วันที ่3  เมอรเ์รน-กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ทะเลสาบเบรียนซ-์สะพานอิเซลท์วาลด์

  ทะเลสาบเบลาเซ-อินเทอรล์าเคน 



สะพาน อิเซลท์วาลด์ (Iseltwald Bridge)ซึ่ง

ตัง้อยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรยีนซ(์ Lake 

Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุ เรยีกวา่หนัหนา้

ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้า่นเก็บภาพ

อยา่งจุใ จ นาํทา่นชม ทะเลสาบ เบลาเซ

(Blauseelake)ทะเลสาบนํา้สใีสเหมือนผลกึ

ครสิตลัสฟีา้เทอรค์วอยซ ์ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป่า

บรรยากาศเป็นเหมือนฉากจินตนาการในเทพนิยาย เก็บภาพสวย จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองอิน

เทอรล์าเ คน(Interlaken)เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมืองทา่มกลาง 

เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมืองหนึ่งในประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสูเ่ฟียช(์Fiesch)หมู่บา้นท่ีมีสถานี

รถไฟเพ่ือตอ่ เคเบิล้คาร ์ ไปชมธารนํา้แข็งเอ็กกิส

ฮอรน์ (Eggishorn) ท่ีระดบัความสงู 2,869 เมตร

นั่งเคเบิล้คารไ์ปยงั อเล็ตชอ์ารีนา( Aletsch 

Arena) ธารนํา้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 

อเลต็ชอ์ารนีา ท่ีจุดชมวิวธารนํา้แข็งเอ็กกิสฮอรน์  

อิสระใหท้า่นเก็บภาพอนัสวยงามธารนํา้แข็งบน

เทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch)เพ่ือตอ่

รถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท( Zermatt)หมู่บา้นใน

สกีรสีอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทาง

โดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง 

วันที ่4  อินเทอรล์าเคน-เฟียร-์ธารนํา้แข็งอเล็ตชอ์ารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 



เพราะไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ํา้มนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่จกัรยาน และเมืองเดินเทา่นัน้ นาํทา่น

เดินสูจุ่ดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขา แมทเทอรฮ์อรน์

(Matterhorn)อิสระทกุทา่นเดินเลน่ชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและ

บา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Mirabeau Residence, Zermattหรือเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: โรงแรมทีเ่มืองเซอรแ์มท เป็นโรงแรมสไตลพ์ืน้เมืองอิงธรรมชาต ิซ่ึงหอ้งพกัจะไม่ใหญ่มากนกั และมีจาํนวนที่

พกัจาํกดั หากทีพ่กัในเมืองเซอรแ์มทเตม็ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทีพ่กัไปทีเ่มืองใกลเ้คยีงแทน 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นสูส่ถานีรถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat 

Bahn)ให้ทา่น ไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟ

ฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอรน์าแกรท

(Gornergrat)ซึ่งมีความสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนือ

ระดบันํา้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ซึ่งทา่นสามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มช่ืนชมกบั

ทิวทศันเ์หนือม่านเมฆเพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นั

งดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักบัสฟีา้เขม้

ของทอ้งฟา้ นาํทา่นสูล่านหิมะอนักวา้งใหญ่ 

สนกุสนานกบัการเลน่หิมะ และชมบรรยากาศ

ของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn)ยอดเขา

ทรงปิระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตา

จนราชาการต์นูวอลท์ดีสนียน์าํไปเป็นแบบเครื่อง

เลน่บิก๊ธันเดอร ์ Big Thunder ในสวนสนกุดีสนีย์

แลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาทา่นนั่งรถไฟลงไปท่ีสถานี  Rotenbodenทา่นเดิน

เทา้สู่  ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee)หนึ่งจุดหมายท่ีชม ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์  (Klein 

Matterhorn)ไดส้วยท่ีสดุ ดา้นหนา้เป็นทุง่หญา้ทุง่ดอกไม ้ดา้นลา่งเป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอด

เขาแมทเทอรฮ์อรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนัจนเต็มท่ี 

วันที ่5  เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 

  ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ -ลูเซริน์ 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์( Luzern)เมืองพกั

ตากอากาศท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุในสวิส แต่

ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีเมืองท่ีได้

ช่ือวา่นกัทอ่งเท่ียวบนัทกึภาพไวม้ากท่ีสดุ มี

ทะเลสาบ ภเูขาท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มอง

ไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ทศันียภาพ

บรเิวณรอบๆลเูซิรน์ เป็นอาคารบา้นเรอืนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลยีบไปตามเนินเขาตลอดระยะทางรมิ

ทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลปิ

อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Astoria, Lucerneหรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรียสิ์งโต( Lion 

Monument)ซึ่งแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของภเูขา

ในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้ง

ชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระ

เจา้หลยุสท่ี์ 16 แหง่ฝรั่งเศส  จากนัน้ชมสะพาน

ไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ์

(Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์อง

สวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหลี่ยม

กลางนํา้ ท่ีจั่วแตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุวา่ 

400 ปีแลว้ใหท้า่นอิสระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ป

ป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจาํหนา่ยนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุ

คเคอเรอรกื์อเบอลนิ เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ี

ระลกึรา้นช็อคโกแลต็และชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดี ท่ีมี

ช่ือเสยีงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

วันที ่6  ลูเซริน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-ซาฟเฮาสเ์ซ่น-นํา้ตกไรน ์



นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองซูริค( Zurich)ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ

ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแหง่นี ้

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่นํา้ลมิแม็ทและทะเลสาบซูรคิ ตวั

เมืองอุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ย

สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม รา้นคา้ บา้นพกั

ตากอากาศกระจายตามบรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบซู

รคินาํชมความสวยงามของ โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์

(St.Peter Church)โบสถแ์หง่นีมี้จุดเดน่อยูท่ี่

นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่

โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เท่ียวชมบรรยากาศเรยีบแมน่ ํา้ลมิแม็ท บรเิวณถนนลมิแม็ท

คียมี์เวลาใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พรอ้มชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึพืน้เมืองของ

สวิสเซอรแ์ลนดน์าํทา่นเดินทางเขา้สูเ่มืองซาฟเฮาสเ์ซ่น (Schaffhausen)เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ 

ชมความสวยงามของนํ้าตกไรน(์Rhinefall)ซึ่งเกิดจากแม่นํา้ไรนส์ายนํา้นานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสดุในยโุรป 

แม่นํา้แหง่นีเ้กิดขึน้จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลาํธารเลก็ๆ ผา่นลคิเทน่ส

ไตนเ์ขา้สูท่ะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กัน้พรหมแดนระหวา่งสวิตเซอรแ์ลนดก์บัเยอรมนี สว่นท่ีลน้ไหลออก

จากทะเลสาบคอนสแตนทก์่อกาํเนิดแม่นํา้ไรนส์ายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสงูชนัท่ีเมืองซาฟเฮาสเ์ซน่เกิด

เป็น นํา้ตกไรนท่ี์สวยงามท่ีสดุในยโุรปกลาง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Swissotel, Zurich หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริคเพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ

เตรยีมตวัเดินทางกลบั 

13.30น. ออกเดินทางจาก เมืองซูรคิ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG)เท่ียวบินท่ี TG971 

(13.30-05.30(+1))ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

 

 

05.30น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

วันที ่7  ชูริค-กรุงเทพ 
 

วันที ่8  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
 



หมายเหต:ุ บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่ายสว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัรมี์

คา่ใชจ้่ายประมาณ 150CHF(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 

2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนัรอผลตรวจ RT-PCRคา่ใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์ศกุร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

11- 18ก.พ. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 12 – 19 ก.พ. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

ศกุร-์ศกุร ์
 (วนัหยดุจกัร)ี 04- 11ม.ีค. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

ศกุร-์ศกุร ์
 (วนัหยดุสงกรานต)์ 08- 15 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัหยดุสงกรานต)์ 09- 16 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

อาทติย-์อาทติย ์
(วนัหยดุสงกรานต)์ 10- 17 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

จนัทร-์จนัทร ์
(วนัหยดุสงกรานต)์ 11- 18 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

องัคาร-องัคาร 
(วนัหยดุสงกรานต)์ 12- 19 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ  2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 20 กโิลกรมั)และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 



9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.
ม./วัน) 
10.แถมกระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 
หนา้ 



5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไมม่ี
Refund จากทางสายการบนิ เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)  เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอื
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจํานวน คา่มดัจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 



 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


