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 1 กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

 2 ซูริค-สะพานอิเซลทว์าลด-์จุงเฟรา-อินเทอรล์าเคน 
01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) 

เทยีวบินท ีTG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชวัโมง บรกิาร

อาหารและเครืองดืมบนเครือง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถินชา้

กว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชวัโมง) หลงัผ่าน

พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนนัตามรอยซีรียด์ัง Crash Landing On You ทสีะพานอิเซลทว์าลด์

(Iseltwald Bridge) ซึงตงัอยู่ทางฝังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบ

สดุ เรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบ หนัหลงัคือเทือกเขา นาํท่านสูส่ถานีใหม ่กรินเดลวาลด ์(Grindelwald 

Terminal) เพือนังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใชเ้วลาในการ

เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนด ์สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลียนขึนรถไฟ

สู่ยอดจุงเฟรา ยอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจาก

การเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพือ

ต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ

ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถาํนําแข็ง 1,000 ปี ทมีีอายุเก่าแก่

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันาํแข็งทีสวยงามอยู่ใตธ้ารนาํแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม

และยิงใหญ่ของธารนาํแข็ง Aletsch ทยีาวทีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนนัอิสระใหท้่านไดส้มัผัสและ
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เล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มทีเก็บภาพทีระลึกบนลานกวา้งทเีต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน

ไดส้นุกสนานอย่างเต็มอิม นาํท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตาก

อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ทีลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจาํชาติของสวิส 

พักท ีHotel Krebs Interlaken หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

 3 เบิรน์-บ่อหมีสีนาํตาล-หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิรน์-เวเว่ย ์

         อนุสาวรียช์าลแีชปลิน-มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง-เมืองนองดาซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Bern)  เบิร ์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง  Bern 

แปลว่า  Bear หรือ หมี นนัเอง นาํท่านเยียมชมเมืองเบิรน์ ซงึเป็นเมืองเก่าแก่ทีไดร้บัการขึนทะเบียน

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก นาํท่านถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบับ่อหมีสีนําตาล (Bear Pit) สตัวท์ีเป็น

สญัลกัษณข์องเมือง นาํท่านแวะถ่ายรูป ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) นาํพุ
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ปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR 

Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ความสวยงามและความมีชือเสียงของเวเว่ยมี์มาก ต่างก็ขนานนาม

เวเว่ย ์ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls Of The Swiss Rivieera เพราะมีอากาศดี อบอุ่น

เกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษเดินทางสู่ 

เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองเล็กๆทีตงัอยู่บนชายฝังทะเลสาบเจนีวา แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ 

ปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาททีตงัอยู่บนทะเลสาบเจนีวา นาํท่านเดินทางสู่เมืองนอง

ดาซ ์(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซึงตังอยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley ใกล ้Sitten (Sion) เมือง

หลวงของ Valais ในฤดูหนาวผูชื้นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและพักผ่อนทีนี เนืองจากเป็น

ใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที ในช่วงฤดูรอ้นทีนีเป็นรีสอรท์ตากอากาศยอดนิยมของ

นักปันจักรยานและนักปีนเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักท ีHotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 
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 4 เขามงฟอรต์-ชิมไวน ์ณ Les Celliers De Sion-แทสซ-์เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านขึนกระเชา้สู่เขามงฟอร์ต (MT.Mont Fort) ทีตงัอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีมี

ความสงู 3,330 เมตร ทีลอ้มรอบดว้ยธารนาํแข็ง ซงึใหญ่ทีสดุคือ Glacier de Tortin ทางฝังตะวนัตก

เฉียงเหนือ ใหอิ้สระท่านชมความงามบนเขาทีมีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่เมืองซิยง (Sion) เมืองทีมีประวติัศาสตรอ์ันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง

ไร่องุ่น และขุนเขา อีกทงัยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรงัเศส จากนนันาํ

ท่านชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผู้ผลิตไวน์ทีเ ก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงในซียง LES 

CELLIERS DE SION ใหท้่านไดช้ิมไวน์เลิศรส (Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท์ีมีชือเสียงอันดับ

ตน้ๆของรฐัวาเล ใหท้่านไดเ้รียนรูเ้กียวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์นัดีระดับพรี

เมียมของทีนี ซึงมีความใส่ใจตังแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีทีพิถีพิถัน และการเก็บรกัษาด้วย

อุณหภูมิทีเหมาะสม อีกทงัยังไดร้บัรางวัลการนัตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 

2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD  อีกด้วย นําท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์ 

(Tasch) เพอืต่อรถไฟเขา้สูเ่มืองเซอรแ์มท (Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที
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ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน ซึงปลอดมลภาวะทังปวง เพราะไม่มีรถยนต์ทีใช้นํามันเป็น

เชือเพลิง ทงัเมืองใชร้ถแบตเตอรรี์ จกัรยาน และเดินเท่านนั นาํ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท ีHotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์-เมืองมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต้ืนตาตืนใจกับการนังรถไฟ

ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ตืนตาตืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึงท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เออืมชืนชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึง

ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
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หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดทีมีปลายคุม้

งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์นําไปเป็นแบบเครืองเล่นบิกธันเดอร ์Big 

Thunder ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบทสีวยงาม  

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.17 ชวัโมง

เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตงัอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ือว่าเป็น

หลวงแห่งแฟชนัชนันาํของโลกอีกเมืองหนงึ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร !! เมนูพิเศษพซิซ่าอิตาลีต้นตาํรับ 

พักท ีHotel Double Tree by Hilton Milan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 มิลาน-มหาวหิารดูโอโม-แกลลอเรีย วคิเตอรเ์อ็มมานูเอล-เมืองโคโม- Foxtown Outlet 

          เซนตม์อรริ์ทซ ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมนอาหารเช้า ณ โรงแรม 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครโอเปร่าอัลลาสกาล่า (Teatro alla Scala) เป็นโรงละครทีมี

พิพิธภัณฑเ์กียวกับโอเปร่าทีเก่าแก่มากแห่งหนึงของโลก และถ่ายรูปคู่กับรูปปันของลีโอนาโด

ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อนุสาวรียแ์ห่งนีตงัขึนเพือเป็นเกียรติแก่ลีโอนารโ์ดเดอะวินชีอจัฉริยะ

ของชาวอิตาลีในยุคฟืนฟูศิลปวิทยาทีสาํคัญในศตวรรษที และ  นาํท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน

ศักดิสิทธิของเมือง ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหา

วิหารนีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทถืีอว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เรมิสรา้งใน

ปี ค.ศ.   แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า  ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมททีาํจากหิน

อ่อนจาํนวน  ยอด และมีรูปปันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า ,  ชนิ ยอดทสีงูทีสดุมีรูปปันทอง

ขนาด  เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า นาํท่านอิสระกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมชือดงัของ

โลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้ ทแีกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele) ทีตงัรา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีระลึกจากดา้นใน

ซงึเป็นอาคารกระจกทเีก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ (Como) เมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของอิตาลีทีมีชือเสียง 

และมีทะเลสาบโคโม ่(Lago di Como) ทไีดชื้อว่าเป็นทะเลสาบทสีวยงามทีสดุของอิตาลี เดินทางถึง 

เมืองโคโม ทีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทียังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝังเป็นช่องเขาแคบ และ

หน้าผาทีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกําแพง

ธรรมชาติทีสรา้งฉากหลงัอันงดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบรเิวณนี เทือกเขาแอลป์นนัมีหิมะปกคลุม

อยู่ตลอดปี จึงทาํใหส้ามารถเล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา นีคือจุดดึงดดูใหผู้ค้นจากทวัโลกหลงัไหลมา

ท่องเทียว จากนนันาํท่านชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ณ ฟอกซท์าวน ์(Fox Town Outlet) ใหท้่านชอ้ปปิง

สินค้าแบรนด์เนมชือดัง  ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, 

BURBERRY เป็นต้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศ และ

ศนูยก์ลางกีฬาสกีทีมีชอืเสียงระดบัโลก  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Europa St.Moritz หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 นังรถไฟเบอรนิ์นาเอกซเ์พรส-ชไว้ซ-์นังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองคูร ์โดยนงัรถไฟสายโรแมนติกเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) 

ซึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาทีมีชือเสียงทีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศทิวทัศน์ทีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านทีสวยงามตังเรียงราย

กระจดักระจาย เป็นภาพทีน่าประทบัใจเป็นอย่างยิง และผ่านเสน้ทางหลายจุดทีถูกประกาศใหเ้ป็น 

“เสน้ทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทางรถไฟจะแล่น ผ่าน เกลเชอรข์า้มเทือกเขาแอลป์ ทีระดบั

ความสูง ,  ฟิต ท่านจะได้สัมผัส และพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ทีสวยทีสุดของ

สวิตเซอรแ์ลนดม์าแลว้ ทิวทศันส์องขา้งทางจะเปลียนไปทุกนาทีอุโมงคล์อดใตภู้เขาทังลูก สะพาน

สงูขา้มเหวลึก และธารนาํแข็งทีอยู่ใกลแ้ค่เอือม เพลิดเพลินตลอดการเดินทางจนกระทงัเขา้สู่ เมือง

คูร ์(Chur)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองชไว้ซ ์(Schwyz) สู่สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีทีใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 

 ปี เพือนาํท่านเปิดประสบการณ ์นังรถไฟขึนเขา Stoosbahn ทีชนัทีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด์และ
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ยโุรป เพงิสรา้งเสรจ็เมอืปี  แทนทีรถรางอนัเก่าทีเปิดใชม้าตงัแต่ปี  ลกัษณะของรถไฟจะมี

รูปทรงกลมคลา้ยถงับ่มเบียร ์ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  

 ทพีัก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมู่บา้นเล็กๆ) 

 

 8 ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศทีไดชื้อว่านักท่องเทียวบันทึกภาพไว้

มากทีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ทสีวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  
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นาํท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบทีตังอยู่

ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกั

สะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลินอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงทีมีรา้นตัวแทนจาํหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กื

อเบอลิน เอ็มบาสซี รา้นขายของทีระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปปิงสินคา้ชันดี ทีมีชือเสียงตาม

อัธยาศัย นาํท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรียสิ์งโต(Lion Monument) ซึงแกะสลักอยู่บนหน้าผาของ

ภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซงึทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระ
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เจา้หลุยสท์ี 16 แห่งฝรงัเศส จากนันชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึงข้ามแม่นาํรอยซ์

(Reuss River) เป็นสะพานไมที้เก่าทีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์

ของสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยงัป้อมแปด

เหลียมกลางนาํ ทีจัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรืองราวประวัติความเป็นมาของ

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้

อปปิงทีมีรา้นตัวแทนจาํหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี รา้นขายของที

ระลกึ รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปปิงสินคา้ชนัดี ทมีีชอืเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 ทพีัก Hotel Hermitage Lake Lucerne หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 9 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เทยีวบินท ีTG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครืองดืม

บนเครือง 

 10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 

เสาร-์จันทร ์ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 66 149,999 149,999 39,900 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงอืนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงอืนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนอืงมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึนในส่วนของตวัเครืองบินทไีม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเป็นราคาทวัรต์งัแต ่แต่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า  ขวบขึนไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านนัทีมีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพักหอ้ง 3 

เตียงขนาดของหอ้งพกัขนึอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทรีะบุตามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทยีวยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอียดอนืๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงอืนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ  ยูโร/ท่าน/วนั 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีพกั 

12. ค่านาํหนกักระเป๋า (นาํหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ไีม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพมิ 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทีรออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั โดยไม่มีเงอืนไข 
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3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทนีงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทีตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทเีกิดขึน 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วันทาํการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ังหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาํหนดการออกตวักับทางสายการ

บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

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

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ

บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู้

เดินทางขันตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํให้กรุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน ทาง
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บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู้เ ดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ่้ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลกิการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์งัหมกด

หรือค่ามัดจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ 

อาทิ เช่น กรณีออกตวัเครืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตวั

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 
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ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได ้

ทงันีทางบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัใน

กรณีทที่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดมี้การชาํระค่าใชจ้่าย

ในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีททีางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมอื ซงึ

เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบริการนนัๆ เนืองจากค่าใชจ่้ายทุก

อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูท้ี

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑที์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบรษิัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านนั 

 

 



 
KEU041014-TG Enchanting Route สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี10วนั7คนื 

ตัวเครอืงบินและทนัีงบนเครอืง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทนีงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ่้ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู ้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพมิเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีนงับนเครืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิทัไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้นีงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพอืขอคาํยืนยนัว่าทวัร ์

นนัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน  

7. ทนีงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตวัท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมนีาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

 

โรงแรมทพีัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต้องไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  
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4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

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

จะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั  

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

สงวนสิทธิในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ่้าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิด

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้ง

เดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุภูมิตาํ เครืองปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทตู ทางบรษิทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบรษิทัเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืนวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทตูมีสิทธิทจีะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยนืใหก้บัท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ้่ายทเีกิดขึน

โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านทีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืนวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพอืตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

 

** เมอืทา่นชาํระเงินค่าทวัรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
 


