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 1 (09 เม.ย.66) กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways (TG) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

 2 (10 เม.ย.66) กรุงปารีส - รถไฟฟ้ามงตม์าตร ์– ซาเคร เกอร ์บาซิลิกา้ - จัตุรัสทรอคาเดโร  

  หอไอเฟล - ประตูชัย - ชองป์เอลิเซ่ - พิพธิภัณฑล์ูฟวร ์- ล่องเรือบาโตมซู 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบิน 

Thai Airways (TG) เทียวบินที TG930 (00.05-07.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

11.45 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืง 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ล เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส (เวลาทอ้งถินชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส เมือง
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หลวงของ ประเทศฝรงัเศส(France) เมืองทีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที

นกัท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

นาํท่านขึน รถไฟฟ้ามงตม์าตร์ (Furnicular) รถไฟอัตโนมัติทีเชือมระหว่างฐานกับยอดมหา

วิหารศักดิสิทธิ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนส่งทางลาดทีให้บริการในย่าน 

Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศฝรงัเศส ในเขตท ี18 ดาํเนินการโดย RATP ซงึเป็นหน่วยงาน

ดา้นการขนส่งของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สรา้งขึนใหม่ทงัหมดในปี พ.ศ. 2478 และอีก

ครงัในปี พ.ศ. 2534 

นาํท่านถ่ายภาพทีดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart 

of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานทีทีถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอนัศกัดิสิทธิของปารีส” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มุมสวยสุดฮิตทีมี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น

ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทังวิวขันบันไดทอดยาวทีมีหอไอเฟลอยู่

ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมนาํพกุับสวนสวยสไตลฝ์รงัเศสดา้นหนา้ มีหอไอ

เฟลเป็นฉากหลงั พรอ้มชมความยิงใหญ่ของ ประตูชัย (ARC De Triomphe) อนุสรณส์ถานที

สาํคัญของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตูชัยทียิงใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทงัยงัมี

ความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูป

แกะสลักลอยทีนับเป็นผลงานชันยอดจากศิลปินชันเยียม นาํท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติก 

ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวทีมีชือเสียงทีสุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนน

ราชดาํเนินนาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑท์าง

ศิลปะตงัอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรงัเศส พิพิธภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพิพิธภณัฑท์ีมีชือเสียงทีสดุ เก่าแก่

ทีสดุ และใหญ่ทีสดุแห่งหนึงของโลก ซึงไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือปี พ.ศ.  (ค.ศ. 
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) มีประวัติความเป็นมายาวนานตังแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็น

พระราชวงัหลวง ซึงปัจจุบนัเป็นสถานทีทีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่า

ระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกว่า ,  ชนิ จากตงัแต่สมยัก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึงศตวรรษที  

อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 

ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ใน

ปี พ.ศ.  พิพิธภัณฑล์ฟูวม์ีผูม้าเยียมชมเป็นจาํนวน .  ลา้นคน ทาํใหเ้ป็นพิพิธภัณฑท์ีมีผู้

มาเยยีมชมมากทีสดุในโลก และยงัเป็นสถานทีทีมีนกัท่องเทียวมาเยือนมากทีสุดในกรุงปารีส 
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จากนันนาํท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่นาํแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที

สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี 3 เรือสอง

ชัน โดยชันล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาํหรับชันบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ

ลอ่งเรอืประมาณ 1 ชวัโมง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก  คืน) 
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 3 (11 เม.ย.66) พระราชวังแวรซ์าย - ห้างสรรพสนิค้า La Samaritaine - แกลเลอรี ลาฟาแยตต์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวังแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานทีทีนกัท่องเทยีวไปเยือนมาก

ทีสุดแห่งหนึงในฝรังเศส และมีชือเสียงโด่งดังทังแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

พระราชวงัแห่งนีอาจนับว่าเป็นพระราชวงัทีหรูหราอลงัการทีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น

แหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิงก่อสรา้งชือก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of 

Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ทแีสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชอ้ปปิงต่อที ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูทมีีชอืเสียงมากทสีดุแห่งหนึง

ของปารีส ทนีีมีเสน่หข์องอาคารแบบดงัเดิม นนัคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco 

ซึงถือว่าเป็นเอกลักษณอ์ันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี จนไดถู้กขึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์

สถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรงัเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอน

เซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ทีเน้นยาํถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน อาหาร และงาน
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ศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปปิงแบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการทีจะ

สลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี สนุกสุดมันส์กับการช้อปปิง ห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต์ 

(Galeries Lafayette) ห้างหรูทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงของปารีส ภายในอาคารทีมี

สถาปัตยกรรมทีสวยงาม ช้อปปิงแบรนดเ์นม หา้งนีมีเอกลักษณ์ทีมีความโดดเด่นอย่างมาก 

โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะ

โดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซงึเป็น

แนวศิลปะทีนิยมกนัมากในฝรงัเศสช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบ

ใชล้วดลายปนูปันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพทีงดงามต่อเมืองท่องเทียวอย่างปารีส 

เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมีลูกคา้ทีเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินคา้

ต่างๆทีทันสมัยให้เลือกซือได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เ รียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 

Lafayette นันจะมีขายก่อนก่อนหา้งอืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาํหอม มี

ครบทกุยีหอ้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก  คืน) 

 

 4 (12 เม.ย.66) นังรถไฟ TGV - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ 

 อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ - นําพุเจ็ดโด้ - วหิารเซนตปิ์แอร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู ่Paris Gare De Lyon เพอืนังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชวัโมง 

13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองทีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที

นกัท่องเทยีวอยากมาเยือนมากทสีดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหนึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

นาํท่านเดินทางถึง เมืองเจนีวา (Gevena) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที

ชาวสวิสและนักท่องเทียวนิยมเขา้มาเยียมชมความสวยงามของดอกไมแ้ละวิวทะเลสาบสีฟ้า 

ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie), อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument 
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National), นําพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) รวมถึงวิหารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) 

ซึงมีอายมุากกว่า  ปี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Mercure Chamonix Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 5    (13 เม.ย.66) สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองบลงัค ์- เวเว่ย ์- อนุสาวรียช์าล ีแชปลนิ   

เมืองมองเทรอซ ์- ปราสาทชิลยอง 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ทีความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้

ตืนเตน้หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยืนออกไปจากหนา้ผาทีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step 

Into The Void) ขึนลิฟตไ์ปยงับนจุดสงูสุดของ ยอดเขามองบลังค ์(Mont Blanc) ตงัอยู่บริเวณ

พรมแดนระหว่างประเทศฝรงัเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในเทือกเขาแอลป์ มี

ความสงู 4,807 เมตร ทงั "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภเูขาสีขาว" 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เป็นอีกเมืองทีสวยน่ารกัตงัอยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์

โดยตัวเมืองตังอยู่บนชายฝังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมี

ชือเสียงของเวเว่ยม์ีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF 

THE SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดกูาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรียช์า

ลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวอังกฤษมีผลงานสรา้งชือเสียงในอเมริกาทีมีความหลงใหล และ

ท่านเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพักกายใจในบนัปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ ์The Fork ทีอยู่

กลางทะเลสาบหนา้พิพิธภณัฑเ์นสทเ์ล่ จากนนันาํท่านเดินทางสู ่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) 
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เมืองเล็กๆทีตงัอยู่บนชายฝังทะเลสาบเจนีวา นาํท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) 

ปราสาททีตงัอยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถกูครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครอง

โดยชาวเบอรน์ีส ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวด ์และถกูจดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยสิ์นทางวฒันธรรมของชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Eden Palace Au Lac หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

      6    (14 เม.ย.66) เมืองนองดาซ ์- เขามงฟอรต์ - ล็อยเคอรบ์าท 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนองดาซ ์(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซึงตังอยู่เหนือหุบเขา Rhone 

Valley ใกล ้Sitten (Sion) เมืองหลวงของ Valais ในฤดูหนาวผูช้ืนชอบกีฬาฤดูหนาวจะไป

เล่นสกีและพักผ่อนทีนี เนืองจากเป็นใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที ในช่วงฤดู

รอ้นทีนีเป็นรีสอรท์ตากอากาศยอดนิยมของนักปันจักรยานและนักปีนเขา จากนันนาํท่านขึน

กระเชา้สู่ เขามงฟอรต์ (MT.Mont Fort) ทีตงัอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีมีความสงู 
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3,330 เมตร ทีลอ้มรอบดว้ยธารนาํแข็ง ซึงใหญ่ทีสดุคือ Glacier de Tortin ทางฝังตะวันตกเฉียง

เหนือ ใหอ้ิสระท่านชมความงามบนเขาทีมีหิมะขาว และเกบ็ภาพของเทือกเขาแห่งนี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ ล็อยเคอร์บาท (Leukerbad) เป็นหมู่บา้นและเทศบาลในรัฐวาเล ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมันเป็นหลัก หมู่บา้นแห่งนีตังอยู่ในหุบเขา

กลางเทือกเขาแอลป์ จากหมู่บา้นมีกระเชา้ลอยฟ้าขา้มเขาเชือมไปยงัทะเลสาบเดาเบินทางเหนือ 

และยงัมีกระเชา้ลอยฟ้าขึนสูร่นิเดอรฮ์ึทเทอรท์างตะวนัออกเฉียงใต ้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel De France by Thermal หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

     7      (15 เม.ย.66) Grindelwald First - นังกระเช้าเคเบลิคาร ์Cable Car - เมืองอินเทอรล์าเคน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํคณะเดินทางสู ่สถาน ีGrindelwald First หนงึในยอดเขายอดนิยมทีมีความสวยงามทีสุดแห่ง

หนึงในนาํคณะ นังกระเช้าเคเบิลคาร ์Cable Car ขึนพิชิตยอดเขา เมอืถึงดา้นบนสถานี First 

ซึงเป็นจุดพักผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีรา้นอาหารให้บริการ นาํคณะสัมผัสประสบการณ์อัน

แปลกใหม่ กบัการเดินลงหนา้ผา First Cliffwalk เพือเดินลงมาชมวิวหนา้ผา พรอ้มจุดชมวิว  

ลา้น มมุมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียส ซงึท่านจะไดช้มวิวแบบพาโนรามา และดา้นลา่งสามารถ

มองเห็นตัวเมือง Grindelwald ไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากนียังมีกิจกรรมดีๆ สาํหรบันักท่องเทียว

มากมาย นอกจากเดินบนหน้าผา First Cliff Walk แลว้ ท่านยังสามารถสมัผัสความสนุกสนาน

กบัการ นงัชิงชา้โหนลงเขามากบั First flyer (รวมในค่าใชจ่้ายทวัร)์   

**กรณีทีกระแสลมแรง หรือซ่อมบาํรุงกระเชา้ ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ทางบริษัทฯจะคืน

ค่าบรกิารสว่นนใีห ้ขอสงวนสิทธินาํท่านเดินเลน่ในตวัเมืองแทน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 

2 แห่ง ทีลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  จากนันใหท้่านอิสระเดินเล่นพกัผ่อน หรือ

ไดมี้เวลาในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกายีหอ้ดงัหลากหลายทีผลิตใน

สวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอนืๆ 

อีกมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท ีHotel Krebs Interlaken หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

     8     (16 เม.ย.66) ลูเซิรน์ - อนุสาวรยีสิ์งโต - สะพานไมช้าเปล - ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์  

เดนฮอฟ - โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์- บาหน์ฮอฟสตราสเซอ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) อตีตเคยเป็นหัวเมืองของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตงัอยู่

บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตงัอยู่รมิทะเลสาบลเูซิรน์และแม่นาํรอยส ์(Reuss) 

สามารถมองเห็นยอดเขาริก ิและยอดเขาพิลาตสุซงึอยู่ไกลออกไปไดช้ดัเจน เมืองลเูซิรน์มีสถานที

ท่องเทียวมากมาย ทงัแบบธรรมชาติและวฒันธรรมใหค้ณุไดส้มัผสั เหมาะแก่การท่องเทียวและ

พกัผ่อนจริง ๆ นาํท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรียสิ์งโต (Lion Monument) ซึงแกะสลกัอยู่บนหน้า

ผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึงทาํงานเป็นทหารรกัษา

พระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี 16 แห่งฝรงัเศส จากนันชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึง

ข้ามแม่นํารอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ทีเก่าทีสุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็น

สญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานทแีข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบ

โบราณ เชือมต่อไปยังป้อมแปดเหลียมกลางนาํ ทีจัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น

เรืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

แลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงทีมีรา้นตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอ

เรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี รา้นขายของทีระลึก รา้นช็อคโกแลตและช้อปปิงสินค้าชันดี ทีมี

ชือเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) ศนูยก์ลาง การเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรป

ซึงมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ 

(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัทีเป็นหนึงในสถานทีแพงทีสุดในเมืองซูริค โดยจัตุรสัปาราเดพลาทซ ์

เป็นจัตรุสัเก่าแก่ทีมีมาตงัแต่สมยัศตวรรษ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัว ์ทสีาํคญั

ของเมืองซูริค ปัจจุบนัจัตุรสัแห่งนีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางทีสาํคัญของเมืองซูรคิ และยังเป็น

ศูนย์กลาง ของย่าน ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เดนฮอฟ (Lindenhof) เป็นจุดชมวิวทีสามารถชมวิวเมืองซูริค ในมมุ

สูงไดอ้ย่างสวยงาม ชืนชมสถาปัตยกรรมอันน่าหลงไหล ซึงบริเวณนีจะเป็นสวนสาธารณะที

ตังอยู่บนเนินเขา จากนันนําท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster 

Church) เป็นโบสถท์สีาํคญัแห่งหนึงขอสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตงัอยู่ริมแม่นาํลิมมตั ถือเป็นโบสถท์ี

เก่าแก่และก่อตงัขนึเมือปี ค.ศ. 853 ขนึชือเรือง การประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีงดงามรอบโบสถ ์

ทาํใหเ้ป็นจดุเด่นโบสถฟ์รอมุนเตอร ์จากนนัชมความสวยงามของโบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St.Peter 

Church) โบสถ์แห่งนีมีจุดเด่นอยู่ทีนาฬิกาซึงเป็นนาฬิกาทีมีขนาดใหญ่ทีสุดกว่าโบสถ์อืนๆ ใน

ยุโรป จากนนันาํท่านชอ้ปปิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช้ือว่า

แพงและหรูหราทีสุดในโลก เพราะว่าทงัสองฝังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตงัอยู่

มากมาย อาทิเช่น รา้นเสือผา้ เครืองประดับ กระเป๋า นาฬิกายีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex 

และยีหอ้อืนๆอีกมากมาย ถนนเสน้นีมีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็น

แหลง่รวมนาฬิกาชนันาํของโลก ทสีมกบัคาํเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาทสีวิตเซอรแ์ลนด”์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักท ีHotel Dorint Airport Zurich หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 9    (17 เม.ย.66) ซูริค - สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.30 น. ออกเดินทางจากซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทียวบินที TG971 (13.30-

05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชวัโมง บริการอาหารและเครืองดืมบน

เครอืง 

     10  (18 เม.ย.66) กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 
อาทติย ์– อังคาร 

(สงกรานต)์ 
09 - 18 เมษายน 2566 159,999 139,999 159,999 139,999 39,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หาก

ท่านไดช้าํระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงือนไขแลว้และไมส่ามารถเปลียนแปลงเงือนไขได ้

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร 

สายการบิน หรือเหตุสดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ีทาํใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไวอ้ย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในสว่นของตวัเครอืงบินทีไม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเป็นราคาทวัรต์งัแต ่แต่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า  ขวบขึนไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านนัทีมีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพักหอ้ง 

3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานททีุกแห่งทีระบุตามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรป Etats Schengen 
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7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอียดอืนๆ เป็นไปตามเงอืนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกันรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงือนไข

แห่ง.   

กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวันละ  ยโูร/ท่าน/วนั 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีพกั 

12. ค่านาํหนกักระเป๋า (นาํหนัก 20 กิโลกรัม)  

 

อัตรานีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพมิ 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์นึอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 

วันก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพักและตวัเครืองบิน 

มิฉะนนัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงือนไข 

3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทงัหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

3. ส่งส ําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือ

หนา้กระดาษอย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน  วนั นบัจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัติ 
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4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจา้หน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทงัแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการ

จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วนัทาํการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใชจ้่ายทเีกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาํหนดการออกตัวกับทางสาย

การบินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร ์

มีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลูกคา้และ

บริษัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดใหม้ีผู้

เดินทางขนัตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทวัร ์หรอื 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางให้

ทางเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดงันนั กรุณาสอบถามยืนยนัการ

ออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม 

อันเนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก

ท่านถอนตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้

ดังนัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เลือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิน หากยกเลิกจะตอ้ง

เป็นไปตามเงือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ชาํระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลียนแปลงจาํนวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้ง
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เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ่้ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน

การขาย อยา่งนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันทีงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว 

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ีจ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์จี่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวรที์ชาํระแลว้

ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบ

และคืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจ

คนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรท์ังหมกด

หรือค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

จริง อาทิ เช่น กรณีออกตัวเครืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น 

โรงแรม ตวัรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกั

ค่าใชจ้่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุุดวิสยั อาทิ 

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทยีวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย

ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถ

คาดการณล์่วงหนา้ได ้ทังนีทางบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทุกท่านเป็น

สาํคญั  
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3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตุ

ต่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหาย

ของทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทาง

บริษัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง

ในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบาง

มือ ซึงเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบริการนนัๆ เนืองจาก

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายตุาํกว่า 2 ขวบ, ผู้

ทีนังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพือสอบถามและหา

ขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวม

เป็นสาํคญั 

12. หา้มนาํเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบรษิัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านนั 

ตัวเครืองบินและทนัีงบนเครือง 

1. ตวัเครอืงบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  
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2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองทนีงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ่้าย

แลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั Refund) ผู ้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กบั

แต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมันเพิมเติม

โดยมีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดทีนังบนเครืองบินของกรุ๊ปข้อกาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนดซึงทางบริษัทไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดที้นงัตามทีท่านตอ้งการ

ได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บรษิัทเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัรน์นัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  

7. ทีนงั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตวัท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้

อย่างนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทีพัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครงั หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึงอาจจะปรบัเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผู้

สบูบหุร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันีขึนอยู่กบัความ

พรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรับท่านทีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึนอยู่กับทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํให้ห้องพักแบบหอ้งเดียว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละ

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

ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก  หอ้ง คือ  หอ้งพกัคู่ และ  หอ้งพกัเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ่้าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีโรงแรมทีพกัในเมืองเล็ก หรือ หมู่บา้นบนภูเขา หากหอ้งพกับงัคับนอนเกิน 1 คืน หรือ หอ้งพกัไม่

เพียงพอ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรม

เต็ม (บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้

เกิดความเหมาะสม  

8. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็น

หอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นนัๆ และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

9. โรงแรมหลายแห่ งในยุ โรป  จะไม่มี เครืองปรับอากาศเนืองจา กอยู่ ในแถบทีมีอุณภูมิต ํา  

เครืองปรบัอากาศจะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

10. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้ง

นาํสมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยนืวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆทังสิน ทงันีบริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทูตเป็น

ผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืนวี

ซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทตูมีสิทธิทีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยืนให้กับท่าน เนืองจากเป็น

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนโดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายังไม่

หมดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านทีพาํนกัอาศยั ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืนวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู ่

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บริษัทเพือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 


