
 

 

รหัสทัวร JBL1902942 

ทัวรฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี BERNINA EXPRESS 
7 วัน 4 คืน (LH) 
หมูบานริคเวียร   EGUISHEIM   กอลมาร   สตราสบูรก   ลูเซริน 
อนุสาวรียสิงโตลเูซริน   สะพานไมชาเปล   เซนตกัลป�เลน 

เสนทางรถไฟสายโรแมนติค Bernina Express 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง :  4-10 ธ.ค. 62 (วนัพอ) / 27 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 (วันปใหม) 
/ 11-17 เม.ย. 63 (วนัสงกรานต) / 30 เม.ย.-06 พ.ค. 63 (วัน
แรงงาน) 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต (เยอรมัน)  
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 

4 ประตู 4 แถว G สายการบินลุฟตฮันซา (LH) เจาหนาท่ีฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระกอนออกเดินทาง  

23.50 น.  เหินฟ�าสู สนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟตฮันซา 
เที่ยวบินที่ LH 773 

*** พักคางคืนบนเครือ่งบิน *** 
 
วันที่สองของการเดินทาง (2)   แฟรงคเฟรต – สตราสบูรก - LE PETITE FRANCE  
06.00 น. ถึง สนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว ... บริการรถโคชรอรับทานทีส่นามบิน 
เชา นําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร / 3.15 

ชั่วโมง) เปนเมืองหลวงของแควนอัลซาส ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําไรน บนพรมแดน
ติดกับประเทศเยอรมนีไดชื่อวาเปนหัวใจของยุโรป  

 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินเลนชมยานเมืองเกาที่เรียกวา LE PETITE FRANCE ผานชมมหา

วิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ (Strasbourg Cathedral) ไดรับการยกยองให
เปนมหาวิหารที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป ออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค 
สรางดวยหินทรายสีชมพูท้ังหลังโดยสรางขึ้นในชวงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช



 

 

เวลาในการกอสรางนานกวา 260 ป อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย 

 

  

 
   
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN 
หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง (3) 
สตราสบูรก – หมูบานริคเวียร - EGUISHEIM - กอลมาร – สตราสบูรก 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางเที่ยว หมูบานริคเวียร (RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร / 1 ชั่วโมง) 

ในแควนอัลซาส ที่น่ีเปนหมูบานเล็กๆนารักๆในหุบเขาโอบลอมไปดวยไรองุน มี
ชื่อเสียงในเรื่องของไวน ถือเปนแหลงผลิตไวน มีชื่อเสียงอันดับตนๆของประเทศ 
แ ล ะ ได รั บ ก า รย ก ย อ ง เป น ห น่ึ ง ใน  LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE หมูบานที่ไดรับการขนานนามวาเปน หน่ึงในหมูบานที่สวยที่สุดของ
ฝรั่งเศส บรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับเมืองแหงเทพนิยาย สีสันสดใส บาน
เกือบทุกหลังจะตกแตง และประดับประดาดวยดอกไม ตุกตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นนอย
ที่นารักๆเต็มไปหมด   

 



 

 

   
 

นําทานเที่ยวชม หมูบานเล็กนารักเมืองหน่ึงที่ติดใจมากมายคือ EGUISHEIM 
เน่ืองจากตั้งอยูในเสนทางชมชิมเที่ยวไรไวนของแควนอัลซาส ซึ่งมีชื่อในการผลิต
ไวน จึงมีนักทองเที่ยวไปเยือนพอควรแมจะเปนหมูบานเล็กๆที่มีพลเมืองแค 
1,600 คน ความนารักของหมูบานน้ีมีแคไหน ดูไดจากเครดิตที่ไดรับเลือกเปน
หมูบานที่เปนที่โปรดปรานชื่นชอบที่สุดของฝรั่งเศส (VILLAGE PRÉFÉRÉ DES 
FRANÇAIS) ประจําป 2013  และยังเปนสมาชิกในกลุม LES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE ซึ่งแปลวา “หมูบานที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” โดยมี
คุณสมบัติตรงตามกําหนดที่วา ตองมีพลเมืองไมเกิน 2,000 คน ตองมีลักษณะ
บรรยากาศของความเปนชนบทอยู และตองมีโบราณสถานแหงชาติอยูในเมืองให
ทานไดเดินเที่ยวชม 
 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองกอลมาร (80 กิโลเมตร / 1.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อัน

เปนเมืองบานเกิดของ จิตรกร และชางแกะพิมพมารติน โชนเกาเออร และประติมา
กรเฟรเดริก โอกุสต บารตอลดี ผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ เปนเมืองที่มี
ความโรแมนติก เมืองหน่ึงของฝรั่งเศส และเปนสถานที่ที่คูรักมัก จะใหคําสัญญาใน
ความรักระหวางกันและกัน ดวยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปตยกรรมของอาคาร
บานเรือนเกาแก จึงทําใหเมืองกอลมาร เปนอีกหน่ึงในสถานที่โรแมนติกในฝนของ
ใครอีกหลายคน 



 

 

 

  
 
  เดินทางถึง เมืองกอลมาร นําทาน ชมเมืองกอลมาร ดินแดนแหงความงาม ที่มี

ตึกราบานชองสวยงาม มีจุดเดนอยูที่ความงามของดอกไมที่มีอยูทั่วเมือง จัดเปน
อีกเมืองที่ถูกจัดใหเปนเมืองที่มีความโรแมนติก จนไดรับการขนานนามวา ลิตเติ้ล
เวนิซปจจุบันเมืองเกาแกแหงน้ีไดกลายเปนเมืองที่นามาเยือนเปนอันดับตนๆของ
ประเทศฝรั่งเศส เปนเมืองที่มีลักษณะสถาปตยกรรม และบรรยากาศของเมือง
โบราณมีบานเรือนท่ีสวยงาม และไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางด ี

  บานเรือนแบบน้ี เรียกวา COLOMBAGE (ฝรั่งเศส) หรือ FACHWERKHAUS 
(เยอรมัน) เปนบานครึ่งไมซุงซึ่งเปนแบบบานที่เปนเอกลักษณและเห็นไดทั่วไปใน
แควนอัลซาส ลักษณะพิเศษของบานจะขึ้นโครงบานดวยไมทั้งหลังรวมทั้งหลังคา
กอน จากน้ันก็จะโบกปูนระหวางชองไมแลวทาทับดวยสีสันสวยงามตามใจเจาของ
บาน เมืองน้ียังมีคลองน้ําไหลผาน ซึ่งบริเวณน้ีถูกเรียกวา LITTLE VENICE เปน
มุมบังคับที่ นักทองเที่ยวสวนมากตองมาเก็บภาพเปนที่ระลึก … จนไดเวลา
พอสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพักที่ ชานเมืองสตราสบูรก 

 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN 
หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)    
สตราสบูรก - ลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตลูเซิรน - สะพานไมชาเปล - เซนตกัลเลน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (228 กิโลเมตร / 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่คุนเคยดี

สําหรับคนไทย เมืองที่มีนักทองเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุด และยังมีความสําคัญ
ในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองน้ีตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อ
วาเวยีวาลดสแตรทเตอรหมายถงึทะเลสาบสี่พันธรัฐ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานชม อนุสาวรียสิงโตลูเซิรน (LION MONUMENT) อนุสาวรียรูปสิงโตหิน 

เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิรน และเปนอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสที่
ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งสวนใหญเปนชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและ
ความซื่อสัตยในหนาที่ แกะสลักอยูบนหนาผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล ซึ่งมีกากบาท
สัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใช
เวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแตคศ1819-1821สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหาร
สวิสในดานความกลาหาญ ซื่อสัตยและรักภักดี  

 

   
 
  นําทานชม สะพานไมชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สัญลักษณของเมืองที่ใครๆ 

ก็มักมาถายรูปที่สะพานแหงน้ี เปนสะพานไมอันเกาแกที่สุดในยุโรป มีอายุมากกวา 
600 ป สรางขึ้นในศตวรรษที่  14 โดยตลอดแนวสะพานน้ันถูกประดับดวย
ภาพเขียน ที่บอกเลาถึงประวัติของประเทศแหงน้ีเปนจํานวนมาก สรางขึ้นเพื่อ
ทอดตัวขามแมน้ํารอยส ตั้งอยูริมทะเลสาบทอดขามแมน้ํารอยส ตลอดสะพาน
ประดับดวยภาพเขียน ที่บอกเลาถึงประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี 
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายมากในป 1993 แมบางสวนจะถูกไฟไหมและไดรับ
การบูรณะจนสวยงาม 



 

 

  ใหทานมีเวลาเที่ยวชม เมืองลูเซิรน เมืองสวยงามที่นาชอปปم�ง หรือจะเรียกวา
เมืองบูติกก็ไมผิด ทานสามารถเดินเลนไปตามถนนสายแคบๆ หรือจตุรัส สแควร
และเพลิดเพลินไปกับรานคาโออา ไดพบสินคาที่ถูกใจ เชน นาฬิกาสวิส และ
เครื่องอัญมณีที่ทรงคุณคาระดับโลก สินคาแฟชั่นนําสมัยมีสไตล และที่ขาดไมไดก็
คือ ช็อกโกแลตสวิสท่ีใครๆ ก็อยากลิ้มรส 

 

  

 
 

ออกเดินทางสู เมืองเซนตกัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร / 2.15 ชั่วโมง) 
เปนเมืองทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ที่ ไดรับชื่อมาจากนักบุญ 
Gallus ที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 เมืองเซนตกัล
เลนมีชื่อเสียงดานการทองเท่ียวและเปนศูนยกลางทางศาสนา มหาวิหาร Abbey of 
Saint Gall ที่ตั้งอยูในยานเมืองเกาเปนจุดทองเที่ยวสําคัญของเมือง ภายนอกของ
มหาวิหารอาจจะดูธรรมดาไมนาตื่นเตนเทาไหร แตการตกแตงภายในมหาวิหารน้ัน
อลังการงานสรางมากจริงๆ  
 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN หรือเทียบเทา 



 

 

 
วันที่หาของการเดินทาง (5)  

เซนตกัลเลน – เซนตมอรริทซ – เบอรนีนาเอ็กซเพรส (มรดกโลก) – ทิราโน - มิลาน 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู เมืองเซนตมอรริทซ (190 กิโลเมตร / 2.45 ชั่วโมง) เมืองตาก

อากาศและศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสน
สงบและในป ค.ศ.1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกของเมือง และเชิญแขกชาว
อังกฤษมาพัก ทําใหเกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวตางๆ และเปนสถานที่แขงขันกีฬา
ระดับเวิลดแชมเปم�ยนชิพ และกีฬาโอลิมปก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบ
ลอมไปดวยไมดอกไมประดับนานาพันธุ และวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม 
กลาวไดวาในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไมมีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกวาเมือง
น้ีอีกแลว 

 

   
  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย  ใหทานไดสัมผัสประสบการณนั่งรถไฟสายประวัติศาสตรเบอรนีนาเอ็กซ

เพรส (BERNINA EXPRESS) จาก เมืองเซนตมอริทซ  มุ งหน าสู สถานี
ปลายทาง สถานีเมืองทิราโน  ซึ่ งเปนรถไฟสายที่ เกาแกที่สุดของประเทศ
สวิตเซอรแลนด เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1910 สัมผัสประสบการณการ
เดินทาง ผานสะพานกวา 196 สะพาน  และอุโมงคกวา 55 อุโมงค ไตระดับเปน
ขั้นๆสูความสูงกวา 2,253 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ชมความงามของขุนเขา สลับ
ทุงหญา และหุบเขาสวิสแอลป�อันสวยงาม ซึ่งเสนทางสายเบอรนีนา เอ็กซเพรส
ไดรับการประกาศเปนหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอรแลนดเม่ือป 
ค.ศ. 2008 



 

 

  *** หากรถไฟเบอรนีนาเอ็กซเพรสไมสามารถรอบรับคณะได บริษัทจะจัดใหน่ัง
รถไฟ REGULAR TRAIN ในเสนทางเดียวกันแทน ***  

 

  

 
 
 ถึงสถานีเมืองทิราโน เมืองเล็กๆ อยูในแควนเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศ

อิตาลี เปนเมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิล
ลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนนความเรียบงายทามกลาง
บรรยากาศแหงธรรมชาติ และตนไม ดอกไม สวนน้ํา น้ําพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่
ลอมรอบ ทําใหดูโดดเดน 

 

  
 

ออกเดินทางสู เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร / 2.30 ชั่วโมง) หรือ มิลาโน มี
ชื่อเสียงในดานแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหงแฟชั่นสําคัญเมืองหน่ึง
ของโลก “มิลาน”เปนเมืองหลวงของแควนลอมบารเดียในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมี
ชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสตมาสที่เรียกวา“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผาไหม 



 

 

และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลานและ
สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน มีภาพวาดเฟรสโกที่มีชื่อเสียงโดงดัง โรงละคร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พั ก ค า ง คื น  ณ  KILMA HOTEL MILANO FIERE ()  ห รื อ
เทียบเทา 
 
วันที่หกของการเดินทาง (6)  
มิลาน – ดูโอโมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 –  
ชอปปم�ง SERRAVALLE OUTLET – เวียนนา (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – กรุงเทพฯ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานชม ดูโอโมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo) ที่เปนสัญลักษณโดดเดน

ที่สุดของเมืองน้ี และไมถูกทําลายลงในชวงสงคราม ดานหนาคือ พระบรมราชา
สาวรีย พ ระ เจ าวิ ค เตอริ โอ เอม ม านู เอ ลที่  2 (Vittorio Emanuele II 
Monument) ขณะทรงมา ดานในดูโอโมมีกระจกสีที่สวยงาม กลาวกันวาสถาน
ที่น้ีคือสถานที่ใชเก็บตะปูซึ่งใชตรึงพระเยซู ตะปูน้ีจะนําลงมาใหประชาชนเขาชมป
ละครั้งในเดือนกันยายน จากน้ันอิสระทานท่ี แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอล
ที่ 2 (Galleria VittorioEmanuele II) ซึ่งเปนยานชอปปم�งอาเขตที่สวยงามที่สุด
แหงหน่ึงในโลก ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 12 ป เพื่อใหเปนหองรับแขกแหง
กรุงมิลาน (Milan) เปนอาคารหลังแรกๆ ของยุโรปที่ใชโครงเหล็กในการกอสราง 
พื้นตกแตงดวยโมเสกเปนรูปทวีปตาง ๆ อาคารอยางมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดัง
ชาวอิตาล ี

 

   
 
 นําทุกทานสู SERRAVALLE OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบ

รนดเนม 3 ชั่วโมง กับสินคามากมาย อาทิ  เชน GUCCI, BALLY, HUGO 



 

 

BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

   

   
 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางตอเน่ือง 
 ไดเวลาพอสมควร พรอมกันที่จุดนัดหมาย บรกิารรถโคชนําทานเดินทางสูสนามบิน 
20.35 น.  เหินฟ�าสู กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน 

เที่ยวบินที่ OS 516    
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลีย่นเครื่อง 
23.20 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบินที่ OS 

025    
*** พักคางคืนบนเครื่องบนิ *** 

 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) กรุงเทพฯ 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหต ุ  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของ        ผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก
อยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอน
เดินทางเรียบรอยแลว 

 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง  
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 

ราคาตอทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

ไมมีเตียงเสริม 

พักหองเด่ียว  
เพ่ิมทานละ 

04 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 62  
(วันพอ) 57,900  52,900 8,000 

27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 
(วันปใหม) 59,900  54,000 10,000 

11 – 17 เม.ย. 63   
(วันสงกรานต) 65,900  60,500 9,000 

30 เม.ย. – 06 พ.ค. 63  
(วันแรงงาน) 60,900  54,900 10,000 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การชําระคาบริการ 

2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท  
2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
3.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  ขอเก็บคาใชจายตามจริง (คามัดจําตั๋วเครื่องบิน / คาวี

ซา) 
3.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน   ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
3.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ

บินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบิน และคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ      คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 



 

 

3.5 กรณีวีซาไมผาน (ทานไดใหความรวมมือในการเตรียมเอกสารอยางถูกตองและตรงตาม
กําหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคาทัวรให โดยหักคาบริการ 5,000 บาท ตอ ทาน 

3.6 กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินแลว ถาวีซาไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบิน 100% 
(ประมาณ 12,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตละกรุป) 

3.7 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.8 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอม คณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น  

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ คาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 

บาท (ไมคุมครองโรคประจําตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ คนขับรถ ทานละ 1,300 บาท ตลอดการเดินทาง 

**ชําระกอนเดินทาง** 
2. คาธรรมเนียมวีซาสวิสเซอรแลนด 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และคาบริการ

ศูนยยืนคํารอง VFS GLOBAL CENTER  ทานละ 1,250 บาท ***ชําระเงินตรงกับ
ศูนยย่ืนวีซา*** 



 

 

3. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก

รายการ คาซักรีด       คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
7. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน,    การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน  

 


