
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-สนามบนิเมืองซูริค(ประเทศสวติเซอร์แลนด์) 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 
(EK) เท่ียวบินท่ี EK375 (09.30-13.00) / EK85 (15.35-20.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.20 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง   

20.20 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
พักที่ Hotel Radisson Blu, Zurich Airport หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 2 สะพานอเิซล์ทวาลด์-กรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองเบร์ิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิเซล์ทวาลด์ ระหว่างทางชมความสวยงามทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) 
วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทาง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก 
หลายท่ีตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ี สะพานอิเซล์
ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติ
แบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใ จ น าท่านสู่สถานี
ใหม่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุง

เฟรา กระเช้านีใ้ช้เวลาในการเดนิทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ กรุนด์สูส่ถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 

นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสูย่อดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลา ไมเ่กิน 45 นาที 
ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่ไคล
เน่ ไชเดกก์ เพ่ือต่อรถไฟจุงเฟราไปยังสถานีจุงเฟรายอค) ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF 
EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมัผสักับทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลุม
ด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้
ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขา
แอลป์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้สมัผสัและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลาน
กว้างท่ีเตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ทา่นได้สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ทา่นเดนิทางสูเ่มืองเบิร์น(Bern)  เบร์ินเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ Bern แปลวา่  Bear หรือ 
หมี นัน่เอง น าท่านเย่ียมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทุ่มเทให้กบัศิลปิน พอลคลี 



 

 

เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑ์นี ้เป็นของ พอล
คลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง น าท่านเดินทาง
สู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์(Bahnhof Platz) จตัรัุสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลกัท่ีมีร้านอาหาร 
ร้านค้า ตา่งๆมากมาย น าทา่นชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) น า้พุปีศาจกิน
เ ด็ ก  ( Kindlifressen Brunnen)  หอน า ฬิ ก า ไ ซ้ ท์ ค ล็ อ ค เ ค่ น ท รั ม  ( Zytgloggeturm OR 
Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Savoy หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองนองดาซ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์(Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเว่ย์มีมาก 



 

 

ตา่งก็ขนานนามเวเว่ย์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุน่เกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวองักฤษมี
ผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหลและท่านเลือกเวเวย์่เป็นสถานท่ีพกักายใจในบัน้ปลาย

ของชีวิต ถ่ายรูปส้อมยักษ์ The Fork ท่ีอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองมองเทรอซ์(Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวาชมรูปป้ันเฟรดดี เมอร์คิว
รี ( Freddie Mercury) นกัร้องแหง่วงควีน (Queen) ตัง้อยูต่รงจตัรัุสตลาด เจ้าของบทเพลง We are the 
Champion  น าทา่นแวะถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา 
อดีตครอบครองโดยบ้านของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจบุนัเป็นของรัฐโวด์และถกู
จดัให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวฒันธรรมของชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองนองดาซ์(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซึ่งตัง้อยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley 
ใกล้ Sitten (Sion) เมืองหลวงของ Valais ในฤดูหนาวผู้ ชื ่นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและ
พักผ่อนที่นี่ เนื่องจากเป็นใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที่ ในช่วงฤดูร้อนที่นี่เป็นรีสอร์
ทตากอากาศยอดนิยมของนักป่ันจักรยานและนักปีนเขา 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 
พักที่ Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 



 

 

(โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์) 

 4 เมืองนองดาซ์- เขามงฟอร์ต  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่เขามงฟอร์ต(MT.Mont Fort) ท่ีตัง้อยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีมีความ
สูง 3,330 เมตร ท่ีล้อมรอบด้วยธารน า้แข็ง ซึ่งใหญ่ท่ีสุดคือ Glacier de Tortin ทางฝ่ังตะวันตกเฉียง
เหนือ ให้อิสระทา่นชมความงามบนเขาท่ีมีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแหง่นี ้



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน า้แร่ภายในโรงแรม หรือเลือกท าบริการสปาทรีทเม้นต์ต่างๆของ
โรงแรม (ค่าบริการทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้า) จนกระทัง่
ได้เวลาอนัสมควร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
(โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์) 

 5 เมืองซยิง-แทสซ์-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่
องุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝร่ังเศส จากนัน้น าทา่นชิม
ไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผู้ผลิตไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในซิยง LES CELLIERS DE 
SION ให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส(Wine Testing) จากผู้ผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัต้นๆของรัฐวาเล ให้
ทา่นได้เรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชัน้ดีระดบัพรีเม่ียมของท่ีน่ี ซึง่มีความใส่
ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ ดี กรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยัง
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ก า รั น ตี  GREAT WINE CAPITALS ( PUBLIC CHOICE)  2 0 1 6  AND SWISS 
OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือต่อรถไฟเข้าสู่ 
เมืองเซอร์แมท(Zermatt) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นสูส่ถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ให้ทา่นได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟฟันเฟือง

สู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่
แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขา
ตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชม
บรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง เมืองเซอร์แมท



 

 

(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอด
มลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี  จกัรยาน และเดิน
เทา่นัน้ น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมวิวของเมืองเซอร์แมท ท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขา 
แมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธ์ิ สัมผัส
บรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6 6 เซอร์แมท-งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เมืองอันเดอร์แมท-ลูเซร์ิน-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นน่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส(Glacier Express) ซึง่ได้รับการขนานนามวา่ “รถไฟดว่นท่ีวิ่งช้า
ท่ีสดุในโลก” ท่านจะได้ช่ืนชมกบัสายธาร และขนุเขาท่ีสลบัซบัซ้อนสวยงามเกินค าบรรยาย ในระหว่าง
การเดนิทางทา่นจะได้สมัผสักบัทิวทศัน์อนังดงามดจุภาพวาดของสวิสตอนกลาง สมัผสัความงามตลอด 
2 ข้างทาง ด้วยระยะทางเกือบ 3 ชัว่โมง  จนถึงเมืองอันเดอร์แมท(Andermatt)  เมืองเล็กๆน่ารักอีก

เมืองชมุทางรถไฟสายกลาเซียร์ น าทา่นชมเมืองแสนสวยเล็กๆ ท่ีนา่รักในหบุเขาท่ีแปลวา่มุง่เขียวขจี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิร์น 
เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น

สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่กหุลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ 
น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 แห่ง
ฝร่ังเศส   จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึง่ข้ามแมน่ า้รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแล้ว ให้ทา่นอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหนา่ยนาฬิกาช่ือดงั 
อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมี
ช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 (โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 7 ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์–โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-ลอห์ริ เฮ้าส์–ซูริค   
            บาห์นฮอฟสตราสเซอ-สนามบนิซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) 

โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยู่ท่ีนาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่โบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  



 

 

จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ช่ือวา่แพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เชน่ร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอยา่ง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีก

มากมาย ถนนเส้นนีมี้ร้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้น า
ของโลก ท่ีสมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์” 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสาร
การเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

15.25 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบนิท่ี EK088 

(15.25–23.45) / EK384 (02.50+1–12.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 ชัว่โมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่
บนเคร่ือง 

 8  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
12.15 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเด่ียว 
พุธ-พุธ 12 – 19 เมษายน 2566 139,999.- 139,999 35,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาด
ของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 



 

 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000 
บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้าบญัชี 

ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนัก่อน

การเดนิทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแล้ว ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง

ตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 



 

 

3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จาก
ทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดก็
ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้อง
ดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งลกูค้าและบริษัท 
1. ในแตล่ะเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้ เดินทาง

ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ลว่งหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อนจอง
ไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวั
ออก ท าให้กรุ๊ปมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ



 

 

สงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระเงิน
เข้ามาแล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงทา่น
จะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสุด
เทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและคืน

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ทัง้หมกดหรือค่า
มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่าย
การด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของสาย
การบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต
ให้ เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะ
ใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดินทาง และสายการบนิแจ้งว่า
ไมส่ามารถใช้เดนิทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่
วิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกัน
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 



 

 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่จะ
ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จ่ายแล้วแตส่ายการบนิ
และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้ เดนิทาง
ต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่ระบบของ
สายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 

7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / 
ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว  



 

 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) 
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมีคา่ใช้จา่ย 
ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และแตล่ะ
ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมี
ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินคา่วีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซ่ายงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 



 

 

 
 


