
 



 

 
 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

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

01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เท่ียวบินท่ี TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด(์ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.- ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่าน



พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท้่านแยกกระเป๋าใบเล็กสาํหรับพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บา้น

บนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์ 

นาํท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน

ตาํนานที่ไดขึ้น้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดับนํา้ทะเลกว่า 1,650 

เมตร เมืองนี ้ขึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต  ์ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมดว้ย

ทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอ

เกอร ์(Eiger) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดึงดดูใหทุ้กคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต นาํ

ท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสงู

กว่า 2,973 เมตร จึงทาํใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองชื่อ ไดอ้ย่าง

ใกลช้ิดยิ่งขึน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

ชิลธอร์น(Schilthorn) ยังเคยเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตรช์ื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอด

พยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาท

โดย จอรจ์ เลเซนบี จึงทาํใหบ้นนีมี้พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 007 ที่จดัแสดง

เร่ืองราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนุกสนาน 

อิสระใหท้่านไดด้ื่มดํ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความสงูของหนา้

ผา และความหนาวเย็นได้ที่  Skyline View Platform นําท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยัง

หมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม

ยิ่งนัก ใชเ้วลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศนข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลต์

แท้ๆ  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 พักท่ี Hotel Edelweiss, Murren หรือเทียบเท่า 

 (โรงแรมบนภูเขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 

 3 เมอรเ์รน-กรินเดลวาลด-์จุงเฟรา-ถํ้าน้ําแข็ง-เลาเทอรบ์รุนเนิน-สะพานอิเซลทว์าลด-์อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด 

Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนด ์สู่สถานีไอ

เกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปล่ียนขึ้นรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 

Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 

(โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพ่ือต่อรถไฟจุงเฟราไปยงัสถานีจุงเฟรายอค) 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ

ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถํา้น้ําแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักนํา้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม

และยิ่งใหญ่ของธารนํา้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและ

เล่นสนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน

ไดส้นุกสนานอย่างเต็มอ่ิม 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ระหว่างทางชมหมูบ่้านเลาเทอรบ์รุนเนิน(Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็น

หมู่บ้านใน สาํหรับท่านที่ไปเที่ยวที่จุงเฟรา หรือ ไปพักที่อินเทอรล์าเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี ้ Lauter 

Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคือ นํา้พมุากมาย ชีใ้หเ้ห็นความงดงามของภูมิทัศน์

นี ้และตัง้อยู่กลางหุบเขาสงูชนั ดว้ยทศันียภาพอนัสวยสวยงาม 

จากนั้นตามรอยซีร่ียด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่ง

ตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหนา้

ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก

อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  



อิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดมี้เวลาในการชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา

ยี่หอ้ดงัหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 

 4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตช ์อารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพื่อต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารนํ้าแข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) 

อเล็ตชอ์ารีนา(Aletsch Arena) ธารนํา้แข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี 2001 โดยธารนํา้แข็งแห่งนี ้ สามารถขึน้ได ้3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์

เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระใหท้่านท่านชมความงดงาม

ของกลาเซียตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี

สอรท์ยอดนยิมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี

รถยนตท์ี่ใชน้ํา้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร่ี์ จกัรยาน และเดินเทา่นัน้  



นาํท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธ์ิ สัมผัส

บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่า 



(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 

 5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ลูเซิรน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟ

ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึง่

ปกคลุมยอดเขาตัดกบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น

หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้



งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอล์ทดิสนียน์ําไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 

Thunder ในสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้

มากที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม  

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์        

กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปปิ้งสินคา้ชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตาม

อธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่า 



(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 

 

 

 

 

 6 ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-ซุก-ซูริค 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง

เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 

16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) 

เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิส สะพาน

ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางนํา้ ที่

จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ้งที่มีรา้นตัวแทน

จาํหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ต

และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย นําท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise 

lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่ง

เทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกัสะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม 

และใหก้ล่ินอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาไดเ้ป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชม 

หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที่ 13 นาํท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศก์ดิ์สิทธ์ิที่สาํคญั

ของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 

สถาปัตยกรรมที่สาํคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์ เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการ

ยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สดุในยุโรป และมีพระอาทติยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์



นาํท่านเยี่ยมชม ลอหริ์ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สดุใน

ยุโรป รา้นคา้ที่ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเยี่ยมที่่รวบรวมแบรนดส์วิสชัน้นาํ

ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศ์ิลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากที่ส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน

โลก 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ

ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีมี้จุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยุโรป  

จากนั้นนาํท่านชอ้ปปิ้ง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ

หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ

เช่นร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่หอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออ่ืนๆอีก

มากมาย ถนนเสน้นีมี้รา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้น

นาํของโลก ที่สมกบัคาํเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาที่สวิตเซอรแ์ลนด”์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



พักท่ี Hotel Hilton, Zurich Airport หรือเทียบเท่า 

 7 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ น้ําตกไรน ์(Rhine Fall) เป็นนํา้ตกที่ตัง้อยู่ในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นนํา้ตกที่ทรง

พลงัที่สดุในยุโรป นํา้ตกไรนต์ัง้อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างมณฑลชาฟฟ์เฮาเซนิและซริูก นํา้ตกแห่งนี ้

มีความกวา้ง 150 เมตร และสงู 23 เมตร ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบินท่ี TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

บนเคร่ือง 

 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 



กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 

พฤหสับด-ีพฤหสับด ี 4-11 พฤษภาคม 66 129,999.- 129,999.- 32,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทางแลว้ ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล่์วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพ่ักหอ้ง 3 

เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่กุแห่งที่ระบุตามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   



กรมธรรม)์ 

9. นํา้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยูโร/ท่าน/วนั 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 

12. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนํา้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณทีี่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพเิศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มีนํา้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนที่เหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามที่กาํหนด ขออนุญาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงื่อนไข 

3) เม่ือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตํ่า 2 หนา้ เพื่อทาํการสาํรองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 



6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่

คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันทาํการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงื่อนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาํหนดการออกตั๋วกบัทางสายการ

บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรมี์

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ

บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้เดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ี ้กําหนดใหมี้ผู้

เดินทาง ขั้นตํ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่กาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร ์หรือ 

เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึน้ หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท่ี์จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ชาํระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส่์วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ั้งหมกด

หรือค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 

อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่

เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุสาํคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณทีี่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาต,ิ ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้

ทัง้นีท้างบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุ่างๆ 



5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน

กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทไดมี้การชาํระค่าใชจ้่าย

ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง

เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทกุ

อย่างทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตั้งครรภ,์ เด็กอายุต ํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่

นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป

ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้

บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนดิดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

ต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษทัทวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  



3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่

ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึง่ทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัร์

นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบนิเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทีใ่ชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิชน่ ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้าํรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 



6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิด

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง

เดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิตํ่า เคร่ืองปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนํา

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ  

3. สาํหรบัท่านที่พาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศที่ท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทีมี่วีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

 

** เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


