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22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

  

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง) 

08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK 087 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  กรงุเทพฯ                               

   

 

 

วันทีส่อง ดไูบ • ซรูคิ • ชไตนอ์มัไรน ์• ชาฟฟ์ เฮาเซนิ • น้ าตกไรน ์• ซรูคิ    (-/-/เยน็) 
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13.20 น. ถึงสนามบินซรูิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลา

ท้องถิ่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง และ 5 ชม.ในหน้าร้อน 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง

ทางเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองนี้มักไม่เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยว แต่นับได้ว่าเป็น

เพชรเม็ดงามที่ไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้ าไรน์ และการ

ตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอย่างเฟสโก้ที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่าง

สวยงาม 

 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางสู่  ชาฟฟ์ เฮาเซิน (Schaffhausen)               

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี พาท่านชม น้ าตกไรน์ 

(Rhine Falls) เป็นน้ าตกที่กว้างที่สุดของยุโรป มีอายุ

เก่าแก่ประมาณ 14,000-17,000 ปี  โดยมีความกว้างถึง 

150 เมตร สูง 23 เมตร น้ าตกเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม 

กระแสน้ า ไหลเชี่ยวกราดตลอดทั้ งปี  โดยปริมาณ

กระแสน้ าไหลที่เคยวัดได้สูงสุดน้ันถึง 700 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาท ี
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ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่1) 

ที่พัก  NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนที่พักไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

จากนั้น เที่ยวชม กรุงเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี  1983 อีก

ด้วย  พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern 

Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1573 

 

   

 

 

 

 

 

 

วันทีส่าม ซรูคิ • เบริน์ • อาสนวหิารแห่งกรงุเบริน์ • บ่อหม ี• ย่านมารค์กาสเซ • นาฬกิาดาราสา

สตร ์• เจนีวา • นาฬกิาดอกไม ้• Monument National น้ าพแุห่งเจนวีา • โลซานน ์

         (เชา้/กลางวัน/เย็น) 



BT-EUR01_EK 

ต่อไปยัง บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้ าอาเร โดย ค าว่า Bern ที่เป็นชื่อเมืองนั้นมาจากค า

ว่า "Baren" ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากใน

สมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนท า

ใหเ้บิร์นนั้นกลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย 

  

 

 

 

 

 

พาท่านชมเดินสู่ ย่านมาร์กาสเซ (Marktgasse) ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค

เป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์ว่ิงผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า อายุ 

200-300 ปี  ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ เข้าสู่ถนนครัมกาสเซ 

เต็มไปด้วยร้าน ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดาราสาสตร์

(Zytglogge) อายุกว่า 800 ปี  ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมง นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดไปไม่ไกลจะพบ

กับ บ้านเลขที่ 49 ซึ่งเป็นบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลก เคยมาใช้ชีวิตอยู่

ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม

ภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3) 

จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองปลายตะวันตก

เฉียงใต้สุดอันมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศส พาท่านชม นาฬิกาดอกไม้ต้นต าหรับของสวิส 

(L’horloge fleurie) ความพิเศษคือดอกไม้ที่น ามาประดับจะขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ใน

บรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป ผ่านชม Monument National อนุเสาวรีย์อันเป็นสัญลักษณ์

แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี  1814 
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ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้า ที่ท าการ

องค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา 

(United Nations Office at 

Geneva) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนี้ ซึ่งเจนี

ว า นั้ น ถื อ เ ป็ น เ มื อ ง ที่ มี อ ง ค์ ก ร

ระหว่างประเทศตั้งอยู่มากที่สุดใน

โลก และประเทศไทยนั้นก็ถือเป็น 1 ใน 193 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งท าให้มีธงไตรรงค์ ธงประจ าชาติประดับอยู่บริเวณ

ด้านหน้าร่วมกับธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดอีกดว้ย 

และพลาดไม่ได้กับการชม น้ าพุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau) น้ าพุสูง 140 เมตร ที่พวงพุ่งออกมา

ท้องทะเลสาบ ถึงแม้จะดูไม่ได้อลังการเหมือนน้ าพุอื่นๆ แต่น้ าพุแห่งนี้มีความส าคัญเนื่องจาก 

สร้างขึ้นมาเพื่อลดแรงดันน้ าหลังจากการกั้นเขื่อน โดยนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าทางวิศวกรรม 
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จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 มี

ทิวทัศน์อันสวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติปราศจาก

มลพิษ จึงท าใหเ้ป็นสถานท่ีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 4) 

ที่พัก  NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนที่พักไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื่อเต็มคือ อาสน

วิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจ าเมืองโล

ซาน อาสนวิหารแห่งน้ีเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1170 และแล้วเสร็จในปี  1235 ต่อมาอาสนวิหารแห่งนี้ถูก

ประกาศอุทิศให้แก่พระแม่มารีย์โดยค าประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10 ในปี  

1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูง ท าให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศวิว

มุมสูงของเมืองโลซานได้ยังเต็มที่ 

วันทีส่ี ่ โลซาน • มองเทรอซ ์• แทซ • เซอรแ์มท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดนิ

เลน่เมอืงเซอรแ์มท       (เชา้/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น เ ดิ นทางต่ อ ไปยั ง  เ มื อ งมอง เทรอซ์ 

(Montreux) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

โดยระหว่างนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง 

น าท่านชมเมืองเก่าแวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิ

ลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุ

กว่า 1,000 ปี  ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่ง

หน่ึงขอยุโรปก็ว่าได้ และเป็นอีก 1 จุดที่ท่านต้องไม่

พลาดชม ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่านทางของผู้เดินทาง รวมไปถึง

ขบวนสินค้าต่างๆที่สัญจรไปมา 
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มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองตาก

อากาศสุดหรูที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคล่ือนยานพาหนะ จึงท าให้มีความบริสุทธิ์ ของอากาศเป็น

อย่างมาก และเป็นที่ที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่ ฝันว่าจะได้มาพักที่เมืองแห่งนี้ โดยพาท่านเปลี่ยนเป็นขึ้น

รถไฟที่เมือง ทาซ (Tasch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 6) 

พิเศษสดุ !!! พาทา่นนัง่รถไฟกอรเ์นอรก์ารท์ (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิคท่ีจะพาท่านขึ้นไป

ยังยอดเขาอันเป็นจุดชมวิวที่สวยท่ีสุดของ ภูเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขายอดแหลม

รูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ

ประเทศ และแมทเทอร์ฮอร์นยังได้ปรากฏในสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย 
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ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร 

เหนือระดับน้ าทะเล เขาแห่งนี้ยังได้ปรากฏในสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนม

ช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทั่งบริษัทบริษัทสร้างหนังฮอลลีวูด

อย่าง Paramount Pictures จึงนับเป็นจุดที่วิวที่พลาดไม่ได้เม่ือมาเยือนประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เดินทางกลับสู่เมืองเซอแมท  Zermatt เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความวิเศษ

เหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้า

ต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคาร

จัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุด

ศูนย์รวมใจของชาวเมือง อิสระใหท้่านได้เดินชมเมือง 
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ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 

ที่พัก  RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนที่พักไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

*คืนนี้โปรดเตรียมกระเป๋ าส าหรับพัก 1 คืน เนื่องจากรถโค้ชจะไม่สามารถเข้ามาในเมืองได้* 

**กรณีโรงแรมในเซอแมทเต็มขอสงวนสิทธิ์ ในการพาท่านพักเมืองใกลเ้คียงแทน** 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

จากนั้น น าท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) “รถไฟด่วนที่

ว่ิงช้าที่สุดในโลก” ว่ิงผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว 

วันทีห่้า เซอรแ์มท • นั่งรถกลาเซยีร ์เอก็ซเ์พรส• อนัเดอรแ์มท • ทะเลสาบเบลาเซ                             

• อินเทอลาเกน้ท ์       (เชา้/กลางวัน/เย็น) 
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และหุบเขาที่สูงกว่า 2,000 เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธาร

น้ าแข็ง ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์  

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึง เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง

เล็กๆและน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส (Glacier 

Express) รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 9) 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (blausee) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หนึ่ง

ทะเลสาบที่มีความสวยงามยิ่งนัก อยู่ท่ามกลาง

เทือกเขา ต้นไม้ และธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีต้น

ก าเนิดจากแหล่งน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล และยัง

ทะ เลสาบที่ ถู กจัด เป็ นมรดกของ โลก โดย 

Unesco อีกดว้ย ใหท้่านได้แวะถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน 
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หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จุดศูนย์กลางของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 

ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดินชม ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อ

สินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิส

ที่ขึ้นชื่อ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ยังมีใหท้่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว  
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ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู (มื้อที่ 10) 

ที่พัก  THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนที่พักไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 

เมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิต

ยอดเขาจุงฟราว Top Of Europe 

ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้าน

สไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบ ท า

ให้มีความสวยงามจนเป็นเหมือน

หน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย  

ใหม่ล่าสดุ!!! พาท่านสู่สถานกีรินเดอวาลด์ เพ่ือพาท่านขึ้น กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือ

ปี  2020 ที่ผ่านมา โดยจะท าให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วขึ้นถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มี

เวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe 

 

 

 

วันทีห่ก อินเทอลาเกน้ • ใหม!่! พชิติยอดเขาจุงฟราวดว้ย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู ่       

เลาเทอรบ์รนุเนน • ลูเซริน์      (เชา้/กลางวัน/ - ) 
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เม่ือถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้ าแข็ง (Ice Palace) ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี  ธารน้ าแข็งลึกเขา

ไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา 

ตลอดทั้งปี  เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน

เทือกเขาแอลป์  และชม อุโมงค์โลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม

และธรรมชาติของชาวเมือง และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี 

ที่ 3,571 เมตร ใหท้่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว ใหท้่านเตม็อิ่มกบับรรยากาศของ

ทิวทศันส์ดุอลงัการ (มื้อที ่12) 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว 

เ มื อ ง เ ล า เ ท อ ร์ บ รุ น เ น น 

(Lauterbrunnen)  เมืองสวยอีกเมืองที่

ต้องแวะชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก 

ที่ นี่ เ ป็ นที่ ตั้ ง ข อง  น้ า ตก ช เ ต าบ์ บ า ค 

(Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร มุม

สุดอลังการกับริ้วน้ าตกที่แทรกผ่านหน้า

ผาสูง โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรือนสลับ

ทุ่งหญา้ ที่มองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ 

จากนั้น น าคณะเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หนึ่ง

ในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่ง

สร้างขึ้นเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์

นี้คือสัญลักษณ์ส าคัญของลูเซิร์นท่ีไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่น่ี   
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พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น

สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ า Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 

จากนั้น  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) 

ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ท าใหเ้ป็นหน่ึงในความวิเศษของเขตน้ี 

ค่ า    อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก  IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนที่พักไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) 

  ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรกับเวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อใหท้่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund)  

  

วันที๋ เจด็ ลูเซริน์ • ซรูคิ • สนามบินดไูบ       (เชา้/-/-) 
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15.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 088  

23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อท าการเปล่ียนเครื่อง) 

 

03.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 376 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

*********************************************** 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้

ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ เชน่ บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปดิในวนั

อาทิตย ์หรอือาจะมกีารปดิปรบัปรงุ หรอือาจท าการจองไมไ่ด้เนือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟริม์กอ่นท าการจอง หากวนั

เดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเปน็ส าคญั และ

ขอขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

วันทีแ่ปด สนามบนิดไูบ   • ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ     
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อัตราคา่บรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เดก็อายตุ่ ากวา่ 

12 ปี พกักบัผู้ใหญ ่

1 ทา่น 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 

12 ปี พกักบั

ผู้ใหญ ่2 ทา่น 

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

13-20 มกราคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +12,900 

4 – 11 เมษายน 2566 26+1 112,999 112,999 111,999 +15,900 

11 – 18 เมษายน 2566 26+1 119,999 119,999 118,999 +15,900 

ราคารวมคา่วีซา่ ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่เขา้แตล่ะสถานทีต่ามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแลว้  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรณุาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีที่มีตั๋ วเครื่องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 25,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋ วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซูริก - 

ดูไบ-กรุงเทพฯ) 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณทีีโ่รงแรมไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลกูค้า

จะตอ้งเพิม่เงนิเปน็หอ้งพกัห้องเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมค่าไกด์ทอ้งถิ่น และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ  

 ค่ารถ โค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าน้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น คนขับรถ ไม่ต้องช าระเพิ่มหน้างาน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋ วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ อัตราค่าบริการนี้รวม 

**ทปิหวัหน้าทัวร์ ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน ไม่บงัคบั** 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อน

การเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณา

ช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด  

 ยกเลิกนอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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 ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่ วย : 

 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทุก

กรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  
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 ค่ามัดจ าตั๋ วเครื่องบิน หรือตั๋ วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งตั๋ วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่น

วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ วเครื่องบินถ้าออกตั๋ วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่

ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋ วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋ วตามจริงเท่านั้น  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง

โดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้อง

ยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหท้่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 100%  

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋ วเครื่องบิน , 

ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 

20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าใหก้ับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
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 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่

เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าใหก้ับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้

ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋ วภายใน เช่น (ตั๋ วเครื่องบิน, ตั๋ วรถทัวร์, ตั๋ วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกตั๋ ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 
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โรงแรมที่พกัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 

ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะ

มี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าใหห้้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดิน

ทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า 

หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธ

การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋ วเครื่องบินเป็นตั๋ วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 
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 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าใหใ้บหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** กอ่นตัดสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถอ่งแท้แลว้จงึมัดจ าเพื่อประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบริษทัฯจะถอืว่า ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิัทฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ั้งหมด 
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