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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

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

01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทยีวบินท ีTG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชวัโมง บริการ

อาหารและเครืองดืมบนเครือง 

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

กว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง พ.ย.- ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 6 ชวัโมง) หลงัผ่าน
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พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท้่านแยกกระเป๋าใบเล็กสาํหรบัพกั1คืน เพอืพกับนโรงแรมทเีมอร์เรน หมู่บา้น

บนเทอืกเขาแอลป์ เพอืความสะดวกในการถือขึนเคเบิลคาร์ 

นาํท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพือนงัเคเบลิคารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน

ตาํนานทีไดขึ้นชือว่างดงามทีสุดแห่งหนึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดับนาํทะเลกว่า 1,650 

เมตร เมืองนีขึนชือว่า เป็นเมืองทีปราศจากรถยนต์ ทีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทีรายล้อมด้วย

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

เกอร ์(Eiger) ใหไ้ดชื้นชม ทีดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครงัในชีวิต นาํ

ท่านขึนกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพือไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซงึมีความสูง

กว่า 2,973 เมตร จึงทาํใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลืองชือ ไดอ้ย่าง

ใกลช้ิดยิงขนึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

ชิลธอร์น(Schilthorn) ยังเคยเป็นทีถ่ายทําภาพยนตรช์ือดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอด

พยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน ท่ามกลางหิมะ ซึงสวมบทบาท

โดย จอรจ์ เลเซนบี จึงทาํใหบ้นนมีีพิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 007 ทีจดัแสดง

เรืองราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์ันไดอ้ย่างสนุกสนาน 

อิสระใหท้่านไดดื้มดาํไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความสงูของหนา้

ผา และความหนาวเย็นได้ที Skyline View Platform นําท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพือไปยัง

หมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึงระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติทีสวยงาม

ยิงนกั ใชเ้วลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชวัโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลต์

แท้ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักท ีHotel Edelweiss, Murren หรือเทยีบเท่า 

 (โรงแรมบนภูเขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 
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 3 เมอรเ์รน-กรินเดลวาลด-์จุงเฟรา-ถาํนําแข็ง-เลาเทอรบ์รุนเนิน-สะพานอิเซลทว์าลด-์อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพือนังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด 

Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนด ์สู่สถานีไอ

เกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปลียนขึนรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 

Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 

(โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพือต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานจีงุเฟรายอค) 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ

ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถาํนําแข็ง 1,000 ปี ทีมีอายเุก่าแก่

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันาํแข็งทีสวยงามอยู่ใตธ้ารนาํแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม

และยิงใหญ่ของธารนาํแข็ง Aletsch ทียาวทีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนนัอิสระใหท้่านไดส้มัผสัและ

เลน่สนุกกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มทีเก็บภาพทรีะลึกบนลานกวา้งทเีต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน

ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอมิ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ระหว่างทางชมหมู่บ้านเลาเทอรบ์รุนเนิน(Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็น

หมู่บา้นใน สาํหรบัท่านทีไปเทียวทีจุงเฟรา หรือ ไปพักทีอินเทอรล์าเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี Lauter 

Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคือ นาํพมุากมาย ชีใหเ้ห็นความงดงามของภมิูทศัน์

นี และตงัอยู่กลางหุบเขาสงูชนั ดว้ยทศันียภาพอนัสวยสวยงาม 

จากนันตามรอยซีรีย์ดัง Crash Landing On You ทีสะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) ซึง

ตังอยู่ทางฝังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า

ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก

อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ทีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  

อิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปปิงตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกา

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

Philippe, Longines และอืนๆ อีกมากมาย 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปปิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 

 4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตช ์อารนีา-แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพือต่อเคเบิลคารไ์ปชมธารนาํแข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) 

อเล็ตชอ์ารีนา(Aletsch Arena) ธารนาํแข็งทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี 2001 โดยธารนาํแข็งแห่งนี สามารถขึนได ้3 จุด คือ มูสฟลูห ์(Moosfluh) เบตต์

เมอรฮ์อรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอรน์ (Eggishorn)  อิสระใหท้่านท่านชมความงดงาม

ของกลาเซียตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพือต่อรถไฟเขา้สูเ่มืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี

สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ทีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านนั ซงึปลอดมลภาวะทงัปวง เพราะไม่มี

รถยนตท์ีใชน้าํมนัเป็นเชือเพลิง ทงัเมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี จกัรยาน และเดินเท่านนั 

 

นาํท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ทีเห็นทังตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท

เทอร ์ฮอร ์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ  สัมผัส

บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Ambassador, Zermatt หรอืเทยีบเท่า  

(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 

 

 



2305-1101-KEU110811                                                            www.smileytour.com                                                                         Page 7 of 19 

 



2305-1101-KEU110811                                                            www.smileytour.com                                                                         Page 8 of 19 

 

 5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ลูเซิรน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต้ืนตาตืนใจกับการนังรถไฟ

ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ตืนตาตืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึงท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เอือมชนืชมกบัทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึง

ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของท้องฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น

หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดทีมีปลายคุม้

งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดิสนีย์นําไปเป็นแบบเครืองเล่นบิกธันเดอร ์Big 

Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบทีสวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศทีไดช้ือว่านักท่องเทียวบนัทึกภาพไว้

มากทสีดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม  
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ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิงทีมีรา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์        

กือเบอลิน เอ็มบาสซี รา้นขายของทีระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปปิงสินคา้ชันดี ทีมีชือเสียงตาม

อธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Astoria, Luzern หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปปิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 6 ลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-ซุก-ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียสิ์งโต(Lion Monument) ซงึแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซงึทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสที์ 

16 แห่งฝรงัเศส จากนนัชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึงขา้มแม่นาํรอยซ(์Reuss River) 

เป็นสะพานไมท้เีก่าทสีดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน

ไมช้าเปลเป็นสะพานทีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชอืมต่อไปยงัป้อมแปดเหลียมกลางนาํ ที

จวัแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงทีมีรา้นตัวแทน

จาํหน่ายนาฬิกาชือดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี รา้นขายของทีระลึก รา้นช็อคโกแล็ต

และช้อปปิงสินค้าชันดี ทีมีชือเสียงตามอัธยาศัย นําท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise 

lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบทีตงัอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่ง

เทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกัสะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม 

และใหก้ลินอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขนุเขาไดเ้ป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าทีคงความสวยงามของพืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง ชม 

หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ทีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึงถูกสรา้งขึนใน

ศตวรรษที 13 นาํท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถ์ศก์ดิสิทธิทีสาํคัญ

ของเมือง ตัวโบสถ์สร ้างขึนตังแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร ้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึงใน 
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สถาปัตยกรรมทีสาํคัญทีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึงในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไดร้บัการ

ยกย่องว่าเป็นเมืองทีสะอาดทีสดุในยุโรป และมีพระอาทติยต์กดินสวยทีสดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์

นาํท่านเยยีมชม ลอหริ์ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ทีเก่าแก่ทีสุดใน

ยโุรป รา้นคา้ทีผลิตและจาํหน่ายเครืองประดบัและนาฬิกาคุณภาพเยียมทีรวบรวมแบรนดส์วิสชนันาํ

ระดับโลก ทงัจดัแสดงพิพิธภัณฑศิ์ลปะลาํค่าและเครืองประดับหายากทีสว่นใหญ่มีเพียงชินเดียวใน

โลก 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึงมอบ

ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีมีจดุเด่นอยู่ทีนาฬิกาซงึเป็นนาฬิกาทีมีขนาดใหญ่ทสีดุกว่าโบสถอื์นๆ ในยโุรป  

จากนนันาํท่านชอ้ปปิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดชื้อว่าแพงและ

หรูหราทสีดุในโลก เพราะว่าทงัสองฝังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตงัอยู่มากมาย อาทิ

เช่นรา้นเสือผา้ เครืองประดับ กระเป๋า นาฬิกายีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยีหอ้อืนๆอีก

มากมาย ถนนเสน้นีมีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชนั

นาํของโลก ทีสมกบัคาํเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาทีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักท ีHotel Hilton, Zurich Airport หรอืเทยีบเท่า 

 



2305-1101-KEU110811                                                            www.smileytour.com                                                                         Page 12 of 19 

 

 7 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ นําตกไรน ์(Rhine Fall) เป็นนาํตกทีตงัอยู่ในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นนาํตกทีทรง

พลงัทสีดุในยุโรป นาํตกไรนต์งัอยู่บรเิวณพรมแดนระหว่างมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูริก นาํตกแห่งนี

มีความกวา้ง  เมตร และสงู  เมตร ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เทยีวบินท ีTG971 

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

บนเครอืง 

 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงือนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ทีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในสว่นของตวัเครอืงบินทีไม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานเีป็นราคาทวัรต์งัแต่ แต่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า  ขวบขึนไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านันทีมีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพักหอ้ง 3 

เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทีระบตุามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอยีดอืนๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงือนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 
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9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวันละ  ยูโร/ท่าน/วนั 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีพกั 

12. ค่านาํหนกักระเป๋า (นําหนัก  กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทสีายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึนอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ ,  บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วัน โดยโอนเข้า

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทนีงัใหล้กูคา้ท่านอืนทรีออยู ่

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั โดยไม่มีเงือนไข 

3) เมือท่านชาํระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้เดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทงัแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี
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7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วันทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ังหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าช้า ไม่ทันกาํหนดการออกตัวกับทางสายการ

บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทังหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรมี์

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ

บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู ้

เดินทาง ขันตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอ่นญุาตใหเ้ลือนวันเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู้เ ดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันทีงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ (ถา้มี) 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

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

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ังหมกด

หรือค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง 

อาทิ เช่น กรณีออกตวัเครืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตวั

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้

ทงันทีางบรษิัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทังใน



2305-1101-KEU110811                                                            www.smileytour.com                                                                         Page 17 of 19 

กรณีทีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงนิ) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ ซงึ

เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบรกิารนนัๆ เนืองจากค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

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

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกับเท่านนั 

ตัวเครืองบินและทนัีงบนเครือง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจดัทนีงับนเครืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึงทางบริษัทไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ีนงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพือขอคาํยืนยันว่า

ทวัรน์นัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  

7. ทีนงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัวท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทีพัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บหุรี / ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันีขึนอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

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

จะไม่ติดกนัหรอือยู่คนละชนั  

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

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ้่าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้ง

เดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
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8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณภูมิตาํ เครืองปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืนวีซ่า / การอนุมัติวซี่า 

 

1. การอนมุตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่นเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืนวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยืนใหก้ับท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน

โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไมห่มดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านทีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูยื้นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิทัเพือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทัวรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 


