
 

 

Romance SWISS 7D4N  

 

  น ำ้ตกไรน์  ทะเลสำบเจนีวำ – The Jet d’Eau – นำฬิกำดอกไม้  
แองเกลเบร์ิก – น่ังกระเช้ำสู่ยอดเขำทติลิส - เซอร์แมท 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนำมบนิสุวรรณภมิู 

22.00  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ขำออกชัน้ 4 โซน D เคำน์เตอร์ สำยกำรบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึน้เคร่ือง 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินซูริค– เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน– น ำ้ตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวำ – ทะเลสำบเจนีวำ – The 

Jet d’Eau – นำฬิกำดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations 

01.05  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที่ TG970 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 
ชัว่โมง 35 นาท)ี 

07.50  เดินทางถงึ สนำมบนิซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศลุกากร 
(เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดรู้อน)) น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองซำฟฟ์เฮำเซิน 
(Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองที่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยูใ่นวงล้อม
ของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทิศทาง โดยมีแม่น ำ้ไรน์ (Rhein) ไหลผา่นเมือง ให้ทา่นชมความงามของน า้ตกไรน์ เป็นน า้ตก
ขนาดใหญ่ที่สดุของทวีปยโุรป ตัง้อยูบ่นแมน่ า้ไรน์บริเวณพรมแดนระหวา่งรัฐชาฟเฮาเซินกบัรัฐซูริคในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น า้ตกแหง่นีม้คีวามกว้าง 150 เมตรและสงู 23 เมตร ปลาทัว่ไปไมส่ามารถวา่ยขึน้น า้ตกแหง่นีไ้ด้ มีเพยีงปลา
ไหลเทา่นัน้ท่ีมีเทคนคิเฉพาะตวัในการไตข่ึน้น า้ตก น า้ตกแหง่นีถื้อก าเนดิขึน้ในยคุน า้แข็งครัง้สดุท้ายเมื่อราว 14,000 ถงึ 
17,000 ปีที่แล้ว ให้ทา่นอิสระถ่ายภาพเก็บความประทบัใจของน า้ตกไรน์ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) 
(ระยะทาง 171ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศตัง้อยูใ่จกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ 
มีแมน่ า้อาเร่ (Aare) ล้อมรอบตวัเมือง เสมือนเป็นปอ้มปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ
ตะวนัออก สว่นทิศตะวนัตกชาวเมืองได้สร้างก าแพงและสะพานข้ามที่สามารถชกัขึน้ลงได้ มีประชากรประมาณ 130,000 
คน มียา่นเมืองเกา่ซึง่เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบตูคิเต็มไปด้วยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่1) เมนูอำหำรพืน้เมือง 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเจนีว่ำ (Geneva) (ระยะทาง158ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชัว่โมง30นาที) เมืองที่ได้ช่ือวา่เป็น
ศนูย์กลางทางการเงิน การทตู เป็นเมืองทีม่ีองค์กรระหวา่งประเทศตัง้อยูม่ากที่สดุในโลก น าทา่นชมทะเลสำบเจนีวำ 
(Geneva Lake) เป็นจดุทอ่งเที่ยวส าคญัของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเตม็ไปด้วยสวนสาธารณะและสวนหยอ่มที่
สวยงาม ดงึดดูสายตาด้วยน ำ้พุจรวดเจท็โด (Jet d-Eau) ที่มีน า้พพุุง่สงูถึง 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนวีานอกจากเต็มไป
ด้วยพืน้ท่ีสเีขยีวแล้ว ยงัมีพืน้ท่ีเขตเมืองเกา่ที่มตีรอกซอกซอยทีม่ีความนา่สนใจทางประวตัศิาสตร์ รวมถงึวหิำรเซนต์ปิแอร์ 
(St Peter's Cathedral) ซึง่มีอายมุากกวา่ 850 ปี นาฬิกาดอกไม้ จดุถ่ายรูปส าคญัตัง้อยูด้่านหนึง่ของสวน Jardin Anglais 
ที่ติดกบัถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถกูจดัเรียงให้มีสสีนั ตา่งกนัไปตามฤดกูาล ผา่น



 

 

ชม ที่ท ำกำรองค์กำรสหประชำชำติประจ ำกรุงเจนีวำ Palais des Nations หนึง่ในอาคารท่ีส าคญัที่สดุของกรุงเจนวีา 
อาคารสขีาวหลงัใหญ่นีไ้ด้ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่2)เมนูอำหำรจีน 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดินทางเข้าที่พกัเมืองชาวาน เดอ โบกิส (ระยะทาง17ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาท)ี 

ที่พกั: NH Geneva Airport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วนัก่อนวนัเดินทำง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นที่พกัไปพกัเมืองใกล้เคยีง กรณีเมืองที่พกัติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 

วันที่ 3 ชำวำน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซำน – เมอืงเวเว่ย์ – เมอืงมองเทรอซ์ – ทำซ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่3) 

น าทา่นเดินทางสู ่Aubonne Outlet (ระยะทาง28ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาท)ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ใน
สวิตเซอร์แลนด์ มีสนิค้าแบรนด์เนมมากมายเช่นADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, PUMA, 
GUESS และสนิค้าแบนด์ดงัตา่งๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอัธยำศัย 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโลซำน (Lausanne)(ระยะทาง24ก.ม.ใช้เวลา15นาท)ี เมืองเลก็ๆ ที่ตัง้อยูต่ดิกบัทะเลสาบเจนีวา
ทางด้านเหนือ มวีิวทวิทศัน์ที่สวยงาม มีภเูขาโอบล้อม พร้อมทัง้ทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนสว่นใหญ่ในเมืองจะพดูภาษา
ฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยูใ่กล้กบัชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานเต็มไปด้วยตกึและอาคารรูปทรง
คลาสสกิในชว่งสมยัศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไมวุ่น่วาย มีระบบรถไฟฟา้ใต้ดินให้บริการอยา่งทัว่ถึง เมืองนีย้งั
เป็นแหลง่ผลติไวน์ที่ดีที่สดุแหง่หนึง่ของสวติเซอร์แลนด์ด้วย นอกจากนัน้ยงัเป็นเมืองที่ประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
(สมเดจ็ยา่)และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่9ทรงส าเร็จการศกึษาจากเมืองนีด้้วย ให้ทา่นชมบรรยากาศของเมือง
ยา่นเมืองเก่าสมยัโบราณ ผา่นชม มหำวหิำรแห่งโลซำนน์ หรือ วิหำรนอเตรอดำม (Notre-Dame) ตามช่ือเดิมเป็นโบสถ์
คาทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธิคสวยตดิอนัดบัยโุรปและถ่ายรูปหน้าพิพิธภณัฑ์โอลมิปิก จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ 
(Vevey) (ระยะทาง19ก.ม.ใช้เวลา 20 นาท)ี เมืองที่แสนโรแมนติกนา่รักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นกัทอ่งเที่ยวตา่งก็



 

 

ขนานนามเวเวย์่และมงเทรอซ์ให้เป็นไขม่กุแหง่ริเวยีร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุน่เกือบทกุ
ฤดกูาล และเมืองนีย้งัยงัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอยา่ง เนสท์เล ่Nestleด้วย แวะ
ถ่ายรูปกบัจดุไฮไลท์ของเมือง รูปป้ัน“ชำลี แชปปลิน้”(Chaplin Statue) ชาวองักฤษทีม่ีผลงานสร้างช่ือเสยีงในอเมริกาที่มี
ความหลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย์่เป็นสถานท่ีพกักายใจในบัน้ปลายของชีวติ ถ่ำยรูปส้อมยกัษ์ The Fork ที่อยูก่ลาง
ทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑ์เนสท์เล ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางผา่น เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใช้
เวลา15นาที) เมืองเลก็ๆแสนนา่รักที่ได้ช่ือวา่เป็น ไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมงัค์หรือ
ทะเลสาบเจนวีา ท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาชมรูปปัน้เฟรดดี เมอร์ควิรี ( Freddie Mercury) นกัร้องแหง่วงควีน (Queen) ตัง้อยู่
ตรงจตัรัุสตลาด เจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกบัคาส ิ
โนคือ Tour d'Ivoire ตกึสงูที่สดุของมองเทรอซ์สร้างมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัอีก
ด้วย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มอืงทำซ (Taesch) (ระยะทาง139ก.ม.ใช้เวลา2ชม.) น าทา่นเข้าสูท่ี่พกัแรม 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่4) 

ที่พกั: Elite Taesch Hotel หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวนัเดนิทำง) 

 

วันที่ 4 ทำซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลำเคิน - แองเกิลเบิร์ก 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่5) 

น าทา่นเดินทางสูเ่ซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึงเซอร์แมท Zermatt มีเวลาให้ทา่นเดินเที่ยวชมหมูบ้่านเซอร์แมทที่
นา่รักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสงูสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใ่ช้
น า้มนัเชือ้เพลงิ แตใ่ช้แบตเตอร่ีเทา่นัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ช่ือวา่เป็น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวสิ เซอร์แมทเป็นเมืองทีม่ีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลกัของคนพืน้เมือง คือ พนกังาน
โรงแรมและร้านอาหาร ซึง่รายได้หลกัของเมืองนีม้าจากการทอ่งเที่ยวในช่วงฤดรู้อนและฤดหูนาว ในวนัท่ีอากาศเอือ้อ านวย 
จากเมืองด้านลา่งนีถ้้าสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเหน็ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ความสงู 3,833 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สงูเดน่เป็นสง่าทา่มกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสงู 4,447 เมตร



 

 

จากระดบัน า้ทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลกัษ์เฉพาะตวัของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลีย่มคล้ายปิรามิดทีจ่ดุสงูสดุบนยอด
เขา เรียกได้วา่เป็นยอดเขาทีง่ดงามที่สดุในสวิส และมีความโดดเดน่ไปอีกเมื่อเอกลกัษณ์เฉพาะตวันีไ้ด้เป็นโลโก้ของช็อคโก
แลต็ดงัทบัเบอร์โรน และผู้ผลติภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์สซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสน
งามในยามฤดรู้อน ซึง่สะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหมิะปกคลมุตลอด ให้เวลาทา่นอิสระเลอืกเดินเก็บบรรยากาศความ
สวยงามตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่6) เมนูอำหำรพืน้เมือง 

บา่ย  น าทา่นนัง่ Shuttle Train กลบัสูเ่มืองท๊าซ แล้วน าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสูเ่มืองอินเทอร์ลำเคนิ(Interlaken)(ระยะทาง111
ก.ม.ใช้เวลา1.45ชม.) เมืองตากอากาศเลก็ๆที่ สวยเหมือนในฝันตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Thun และ Bienz ล้อมรอบด้วย
ภเูขามีทิวทศัน์บริสทุธ์ิและสวยงามมาก 

เย็น  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่ 7) เมนูอำหำรพืน้เมือง 

หลังอำหำรเยน็ น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำที่พักเมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง86ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัว่โมง15นาท)ี 

ที่พกั:  Terrace Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวนัเดนิทำง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมืองใกลเ้คียง กรณีเมืองทีพ่กัติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคญัต่างๆ 

 

วันที่ 5 แองเกลเบิร์ก - น่ังกระเช้ำสู่ยอดเขำทติลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลำทท์บรูกจ์ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่8) 

เดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวลัเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขา
แอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลสิ ซึง่ยอดเขาทิตลสิมีความสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง เป็นท่ีตัง้ของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึน้สู่ ยอดเขำทิตลสิ(Titlis) ทา่นจะได้สมัผสักบั
กระเช้าทรงกลมทีเ่รียกวา่ โรแตร์ เคเบิล้คาร์ ท่ีจะหมนุรอบๆ ที่ทา่นสามารถดวูวิได้ 360องศาในขณะที่เคลือ่นท่ีขึน้ไปเร่ือยๆ 



 

 

ทา่นจะได้ขึน้ชมทศันียภาพท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมถ ำ้แข็งที่สวยงำม และเดินเลน่ถา่ยรูปหรือเลน่หิมะบนยอดเขา 
และชมสะพำนแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทิตลสิ สะพานมีความ
ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ทา่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่9) เมนูอำหำรจีน 

บา่ย  หลงัอาหารเที่ยงน าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์ลงมาที่สถานด้ีานลา่งและเดนิทางสู่เมืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยม
อนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที) จากนัน้พาทา่น
ชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอยา่ง
กล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผา่นแม่น ำ้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นเป็นสะพาน
ไม้ที่มีหลงัคาทีเ่กา่แก่ที่สดุในยโุรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิส
ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สนิค้ำของสวิสบริเวณย่ำนOld Town เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, 
มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัแรม 

จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าที่พกัเมืองกลำทท์บรูกจ์(Glattbrugg) (ระยะทาง65ก.ม.ใช้เวลา1ชัว่โมง) 

ที่พกั: NH Zurich Airport หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวนัเดนิทำง) 

 

วันที่ 6 เมืองกลำทท์บรูกจ์ – สนำมบนิซูริค 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่10) 

08.00  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนำมบนิซูริค เพื่อเดนิทำงกลับสู่กรุงเทพฯ 



 

 

13.15  เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971  

วันที่ 7 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู 

05.30  เดินทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทำรก พักเดี่ยว 

24 - 30 Jan 2019  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

14 - 20 Feb 2019  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

07 - 13 Mar 2019  53,900  53,900 53,900 26,950 12,500 

21 - 27 Mar 2019  54,900  54,900 54,900 27,450 12,500 

16 - 22 May 2019  56,900  56,900 56,900 28,450 12,500 

06 - 12 Jun 2019  56,900  56,900 56,900 28,450 12,500 

 

หมำยเหตุ 

หมำยเหตุ: รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบนิ, กำรจรำจร หรือ
ช่วงเทศกำลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของท่ำนเป็น
หลัก เพื่อให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 



 

 

1. กำรเดนิทำงครัง้นีจ้ะต้องมจีำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดินทางตอ่) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้
ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.กำรจองทัวร์และช ำระค่ำบริกำร 

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บำท + ค่ำวีซ่ำและบริกำร 4,000 บำท (รวมมดัจ ำ24,000บำท) 

กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัว๋หรือวีซา่ออกใกล้วนัเดินทางทา่นจ าเป็นต้องช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลอื
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (จะต้องมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้หนงัสอื
เดินทางต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ต
หมดอาย ุ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

4.กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี และ กรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะ
ไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 



 

 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกนั กรณีห้องพกัในเมืองที่ระบไุว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มี
งานแฟร์ตา่งๆ บริษัทขอจดัที่พกัในเมืองใกล้เคียงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ สำยกำรบินไทย สัมภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืขึน้เคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่ประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นต้องเสยีคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล์
ได้50% กรุณำแจ้งเลขสมำชกิรอยลั ออร์คิด พลัส พร้อมส่งส ำเนำพำสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว 

6. กำรประกันกำรเดนิทำง บริษัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ 
EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบือ้งต้น ดงันี ้

- การสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ

  ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ15-75 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ1-14 ปีบริบรูณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ1-75 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์ วงเงิน
คุ้มครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผู้ เอาประกนัภยัที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์ วงเงิน
คุ้มครอง 1,500,000 บาท 



 

 

  ซึง่ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัท มากกวา่ข้อบงัคบั ตำม พ.ร.บ. 
ธุรกิจน ำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน ำเที่ยว ท ำประกนัเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณีทา่นต้องการซือ้ความคุ้มครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้า มนัตามรายการทวัร์ 

8.คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นญุาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

6.อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่ำวีซ่ำเชงเก้นและบริกำรท่ำนละ 4,000 บำท 

8. ค่ำทิปไกด์ คนขับรถ ท่ำนละ 45 EURO ต่อทริป ส ำหรับหวัหน้ำทวัร์แล้วแต่ควำมประทบัใจและน ำ้ใจจำกท่ำน 

กรณีวีซา่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่นคา่วีซา่
และคา่บริการยื่นวซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

 หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถกูต้องและควำมเข้ำใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 20ทา่น 



 

 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. การประกนัภยั บริษัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยั แบบ Oasis 

Tripper แบบรำยบุคคล ซึง่ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัท มากกวา่
ข้อบงัคบั ตำม พ.ร.บ. ธุรกิจน ำเที่ยว ที่บังคบัให้บริษัทน ำเที่ยว ท ำประกนัเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีทา่นต้องการซือ้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์
มาที่บริษัทฯ 



 

 

13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


