
 

 

รหัสทัวร 1900046 
ทัวรสวิสเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองชาฟฟ�เฮาเซิน   น้ําตกไรน   ทะเลสาบเจนีวา    น้ําพุจรวดเจ็ทโด     
นาฬิกาดอกไม    วิหารเซนตปแอร 

 

 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00  พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน D เคานเตอร สายการบินไทย 

(TG) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�ากอน
ข้ึนเคร่ือง 
 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ�เฮาเซิน– น้ําตกไรน – กรุงเบิรน –  
เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม –  
Red Cross Building and Palais des Nations 

01.05  นําทานเดินทางสู เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG970 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 35 นาที) 
 

07.50  เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง (ชวงฤดูรอน)) 
นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางสู เมืองซาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) 
(ระยะทาง52ก.ม.ใชเวลา1ชม.) เมืองท่ีต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland 
ซ่ึงต้ังอยูในวงลอมของประเทศเยอรมนีท้ัง 3 ทิศทาง โดยมีแมน้ําไรน (Rhein) ไหลผาน
เมือง ใหทานชมความงามของน้ําตกไรน เปนน้ําตกขนาดใหญท่ีสุดของทวีปยุโรป ต้ังอยู
บนแมน้ําไรนบริเวณพรมแดนระหวางรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอรแลนด 
น้ําตกแหงน้ีมีความกวาง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาท่ัวไปไมสามารถวายข้ึนน้ําตก
แหงน้ีได มีเพียงปลาไหลเทาน้ันท่ีมีเทคนิคเฉพาะตัวในการไตข้ึนน้ําตก น้ําตกแหงน้ีถือ
กําเนิดข้ึนในยุคน้ําแข็งคร้ังสุดทายเม่ือราว 14,000 ถึง 17,000 ปท่ีแลว ใหทานอิสระ
ถายภาพเก็บความประทับใจของน้ําตกไรน จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) 
(ระยะทาง 171ก.ม.ใชเวลาเดินทาง2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศต้ังอยูใจกลาง
ประเทศสวิตเซอรแลนดสวิสเซอรแลนด มีแมน้ําอาเร (Aare) ลอมรอบตัวเมือง เสมือน
เปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก 
สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพงและสะพานขามที่สามารถชักข้ึนลงได มี



 

 

ประชากรประมาณ 130,000 คน มียานเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติคเต็ม
ไปดวยอาคารเกาอายุ 200-300 ป 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง158ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ2
ช่ัวโมง30นาที) เมืองที่ไดช่ือวาเปนศูนยกลางทางการเงิน การทูต เปนเมืองท่ีมีองคกร
ระหวางประเทศต้ังอยูมากท่ีสุดในโลก นําทานชมทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) 
เปนจุดทองเท่ียวสําคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดวยสวนสาธารณะและ
สวนหยอมท่ีสวยงาม ดึงดูดสายตาดวยน้ําพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ท่ีมีน้ําพุพุงสูงถึง 
400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดวยพื้นท่ีสีเขียวแลว ยังมีพื้นท่ีเขตเมือง
เกาที่มีตรอกซอกซอยท่ีมีความนาสนใจทางประวัติศาสตร รวมถึงวิหารเซนตปแอร (St 
Peter's Cathedral) ซ่ึงมีอายุมากกวา 850 ป นาฬิกาดอกไม จุดถายรูปสําคัญ
ต้ังอยูดานหน่ึงของสวน Jardin Anglais ท่ีติดกับถนน มองขามไปจะเห็น รานสินคาแบ
รนดเนมมากมาย ดอกไมจะถูกจัดเรียงใหมีสีสัน ตางกันไปตามฤดูกาล ผานชม ท่ีทําการ
องคการสหประชาชาติประจํากรุงเจนีวา Palais des Nations หน่ึงในอาคารท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญน้ีไดใชเวลาสรางนานถึง 8 ป 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2)เมนูอาหารจีน 
 
หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพักเมืองชาวาน เดอ โบกิส (ระยะทาง17ก.ม.ใชเวลา
เดินทางประมาณ30นาที) 
ท่ีพัก: NH Geneva Airport Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองท่ีพักติด
งานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 
 



 

 

วันที่ 3 ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเวย –  
เมืองมองเทรอซ – ทาซ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 
นําทานเดินทางสู Aubonne Outlet (ระยะทาง28ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ30
นาที) เอาทเลตขนาดใหญในสวิตเซอรแลนด มีสินคาแบรนดเนมมากมายเชนADIDAS, 
DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, PUMA, GUESS และ
สินคาแบนดดังตางๆอีกมากมาย อิสระใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย อิสระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย 
 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองโลซาน (Lausanne)(ระยะทาง24ก.ม.ใชเวลา15นาที) เมือง
เล็กๆ ท่ีต้ังอยูติดกับทะเลสาบเจนีวาทางดานเหนือ มีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม มีภูเขาโอบ
ลอม พรอมท้ังทะเลสาบกวางใหญ ผูคนสวนใหญในเมืองจะพูดภาษาฝร่ังเศส เพราะ
เมืองโลซานอยูใกลกับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบานเรือนของโลซานเต็มไปดวยตึก
และอาคารรูปทรงคลาสสิกในชวงสมัยศตวรรษท่ี 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไม
วุนวาย มีระบบรถไฟฟ�าใตดินใหบริการอยางท่ัวถึง เมืองน้ียังเปนแหลงผลิตไวนท่ีดีท่ีสุด
แหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนดดวย นอกจากน้ันยังเปนเมืองท่ีประทับของสมเด็จพระศรีนค
รินทราฯ(สมเด็จยา)และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี9ทรงสําเร็จการศึกษาจาก
เมืองน้ีดวย ใหทานชมบรรยากาศของเมืองยานเมืองเกาสมัยโบราณ ผานชม มหาวิหาร
แหงโลซานน หรือ วิหารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามช่ือเดิมเปนโบสถคาทอลิก 
เปนอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปก จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) (ระยะทาง19ก.ม.ใชเวลา 20 นาที) เมืองที่แสนโร
แมนติกนารักต้ังอยูในรัฐโวของสวิตเซอรแลนด นักทองเท่ียวตางก็ขนานนามเวเวยและมง
เทรอซใหเปนไขมุกแหงริเวียราสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี
อบอุนเกือบทุกฤดูกาล และเมืองน้ียังยังเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญของบริษัทใหญดาน
อาหารของโลกอยาง เนสทเล Nestleดวย แวะถายรูปกับจุดไฮไลทของเมือง รูปปم�น“ชา
ลี แชปปล้ิน”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษท่ีมีผลงานสรางช่ือเสียงในอเมริกาท่ีมี
ความหลงใหลและทานเลือกเวเวยเปนสถานท่ีพักกายใจในบ้ันปลายของชีวิต ถายรูปสอม
ยักษ The Fork ท่ีอยูกลางทะเลสาบหนาพิพิธภัณฑเนสทเล สมควรแกเวลานําทานเดิน
ทางผาน เมืองมองเทรอซ (Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเวลา15นาที) เมืองเล็กๆ



 

 

แสนนารักท่ีไดช่ือวาเปน ไขมุกแหง Swiss Riviera เปนเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค
หรือทะเลสาบเจนีวา ท่ีมีฉากหลังเปนภูเขาชมรูปปم�นเฟรดดี เมอรคิวรี ( Freddie 
Mercury) นักรองแหงวงควีน (Queen) ต้ังอยูตรงจัตุรัสตลาด เจาของบทเพลง We 
are the Champion ซึ่งถัดไปเปน Casino Barrière de Montreux โดยตรงขาม
กับคาสิ โนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงท่ีสุดของมองเทรอซสรางมาต้ังแตปค.ศ. 1962 มี
จํานวนช้ันท้ังหมด 29 ช้ัน ใชเปนท่ีพักอาศัยอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทาซ 
(Taesch) (ระยะทาง139ก.ม.ใชเวลา2ชม.) นําทานเขาสูท่ีพักแรม 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี4) 
ท่ีพัก: Elite Taesch Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 4 ทาซ - เซอรแมท – อินเทอรลาเคิน - แองเกิลเบิรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี5) 

นําทานเดินทางสูเซอรแมท ดวย Shuttle Train เดินทางถึงเซอรแมท Zermatt มี
เวลาใหทานเดินเท่ียวชมหมูบานเซอรแมทท่ีนารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆลอมดวย
เขาสูงสวยงาม เปนเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามัน
เช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอร
ฮอรน (Matterhorn) ท่ีไดช่ือวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส เซอรแมทเปน
เมืองท่ีมีประชากรนอยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและ
รานอาหาร ซ่ึงรายไดหลักของเมืองน้ีมาจากการทองเท่ียวในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ใน
วันท่ีอากาศเอ้ืออํานวย จากเมืองดานลางน้ีถาสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถ
มองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮอรน ท่ีความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซ่ึงความ
สูงของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน สูงเดนเปนสงาทามกลางเทือกเขาแอลป� ดวยความสูง 
4,447 เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงท่ีเปนเอกลักษเฉพาะตัวของแมทเทอร
ฮอรน แบบสามเหล่ียมคลายปรามิดท่ีจุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดวาเปนยอดเขาท่ี
งดงามท่ีสุดในสวิส และมีความโดดเดนไปอีกเม่ือเอกลักษณเฉพาะตัวน้ีไดเปนโลโก
ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโรน และผูผลิตภาพยนตรรายใหญพาราเมาทพิคเจอรสซ่ึงมี



 

 

ความงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอน ซึ่งสะทอนความงาม
บนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด ใหเวลาทานอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความ
สวยงามตามอัธยาศัย 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี6) เมนูอาหารพื้นเมือง 

บาย  นําทานน่ัง Shuttle Train กลับสูเมืองทาซ แลวนําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมืองอิน
เทอรลาเคิน(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเวลา1.45ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆท่ี 
สวยเหมือนในฝนต้ังอยูระหวางทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอมรอบดวยภูเขามี
ทิวทัศนบริสุทธิ์และสวยงามมาก 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) เมนูอาหารพื้นเมือง 
หลังอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาท่ีพักเมืองแองเกิลเบิรก (ระยะทาง86ก.ม.ใชเวลา
เดินทางประมาณ1ช่ัวโมง15นาที) 
ท่ีพัก:  Terrace Hotel หรือระดับใกลเคียง 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองท่ีพักติด
งานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่ 5 แองเกลเบิรก - น่ังกระเชาสูยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน – เมืองกลาททบรูกจ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 

เดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเปนยอดเขาทิต
ลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
เปนท่ีต้ังของสถานีกระเชาโรแตรเพื่อเดินทางข้ึนสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะได
สัมผัสกับกระเชาทรงกลมท่ีเรียกวา โรแตร เคเบ้ิลคาร ท่ีจะหมุนรอบๆ ที่ทานสามารถดู
วิวได 360องศาในขณะท่ีเคล่ือนที่ข้ึนไปเร่ือยๆ ทานจะไดข้ึนชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป� ชมถ้ําแข็งท่ีสวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชม
สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปการทองเท่ียวบน



 

 

ยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา 
อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี9) เมนูอาหารจีน 

บาย  หลังอาหารเที่ยงนําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาท่ีสถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลู
เซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอม
ไปดวยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที) จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศส
เม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณ
ของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิสบริเวณยานOld Town เชน ช็อค
โกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer 
เปนตน อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาท่ีพักเมืองกลาททบรูกจ(Glattbrugg) (ระยะทาง65ก.ม.ใช
เวลา1ช่ัวโมง) 
ท่ีพัก: NH Zurich Airport หรือระดับใกลเคียง 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 6 เมืองกลาททบรูกจ – สนามบินซูริค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี10) 

08.00  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

13.15  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971  



 

 

วันที่ 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผู
จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
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 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง  
  โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 



 

 

- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 20,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท  
(รวมมัดจํา24,000บาท) 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวัน
เดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีหองพักใน
เมืองท่ีระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกลเคียงแทน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได 7
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา



 

 

สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได50% กรุณาแจงเลขสมาชิก
รอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกต๋ัว 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผู
เอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุ
ในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บ
ไซด MSIG ได กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ 
 (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปน
ตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน  
    และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 



 

 

7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท 
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
น้ําใจจากทาน 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 
 หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน 
เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี 
ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได กรณีทาน
ตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 
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