
 

 

 



 

 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

 2 ซูริค-ชเตเคิลแบร์ก-น่ังเคเบิล้คาร์-เมอร์เรน-ชิลธอร์น-Skyline View Platform-กมิเมลวาลด์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที่ยวบินท่ี TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 



 

 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้า
กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง พ.ย.- ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงัผา่น
พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพือ่พกับนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บ้าน

บนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือข้ึนเคเบ้ิลคาร์ 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนัง่เคเบิล้คาร์ไปยงัเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อมด้วย
ทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอ
เกอร์ (Eiger) ให้ได้ช่ืนชม ท่ีดงึดดูให้ทกุคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า



 

 

ท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กวา่ 2,973 เมตร จงึท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเล่ืองช่ือ ได้อยา่ง
ใกล้ชิดย่ิงขึน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 
ชิลธอร์น(Schilthorn) ยังเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอด
พยคัฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาท
โดย จอร์จ เลเซนบี จงึท าให้บนนีมี้พิพิธภณัฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดง
เร่ืองราวนา่รู้จากภาคตา่งๆ พร้อมให้ คณุได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กนัได้อย่างสนกุสนาน 
อิสระให้ทา่นได้ด่ืมด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสมัผสัความสงูของหน้า
ผา และความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยัง
หมู่บ้านกิมเมลวาลด์(Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แตด้่วยธรรมชาติท่ีสวยงาม
ยิ่งนกั ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชัว่โมง ชมวิวทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์
แท้ๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hotel Edelweiss, Murren หรือเทียบเท่า 
 (โรงแรมบนภูเขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 

 3 เมอร์เรน-กรินเดลวาลด์-จุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-เลาเทอร์บรุนเนิน-สะพานอิเซลท์วาลด์-อินเทอร์ลาเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด 
Eiger Express จุงเฟรา กระเช้านีใ้ช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ กรุนด์ สู่สถานีไอ
เกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 

Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 
(โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สูไ่คลเน ่ไชเดกก์ เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เ ม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้สมัผสัและ
เลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเตม็ท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้างท่ีเตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่าน
ได้สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ระหว่างทางชมหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน(Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหบุเขา เป็น

หมู่บ้านใน ส าหรับท่านท่ีไปเท่ียวท่ีจุงเฟรา หรือ ไปพักท่ีอินเทอร์ลาเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี ้Lauter 
Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคือ น า้พมุากมาย ชีใ้ห้เห็นความงดงามของภูมิทศัน์

นี ้และตัง้อยูก่ลางหบุเขาสงูชนั ด้วยทศันียภาพอนัสวยสวยงาม 
จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่ง

ตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แหง่ ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  



 

 

อิสระให้ทา่นเดนิเลน่พกัผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 

 4 อินเทอร์ลาเคน-เฟียช์-อเล็ตช์ อารีนา-แทสซ์-เซอร์แมท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพ่ือต่อเคเบิล้คาร์ไปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn) 
อเล็ตช์อารีนา(Aletsch Arena) ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารน า้แข็งแห่งนี ้สามารถขึน้ได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์

เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระให้ท่านท่านชมความงดงาม
ของกลาเซียตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่
รถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  



 

 

น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมท ท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธ์ิ สัมผัส
บรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่า 



 

 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 

 5 เซอร์แมท-รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ลูเซร์ิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือมา่นเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตดักับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักว้างใหญ่ สนกุสนานกบัการเล่น



 

 

หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้ม

งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนกุดสินีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้

มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบล้อม  
ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร์         
กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตาม
อธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่า 



 

 

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 

 
 
 
 



 

 

 6 ลูเซร์ิน-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซร์ิน-ซุก-ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปคูก่ับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอัธยาศัย น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise 

lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่ง
เทือกเขาธรรมชาตแิละอาคารบ้านเรือนรูปทรงนา่รักสะดดุตา แตง่แต้มให้เกิดทศันียภาพอนัสวยงาม 
และให้กลิ่นอายแหง่ความเป็นเมืองแหง่ขนุเขาได้เป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชม 
หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณ์ของเมือง ซึ่งถกูสร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 13 น าท่านชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิ์สิทธ์ิท่ีส าคญั



 

 

ของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนีไ้ด้รับการ
ยกยอ่งวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตย์ตกดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอร์แลนด์ 
น าทา่นเย่ียมชม ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ยโุรป ร้านค้าท่ีผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนด์สวิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน
โลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่โบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ช่ือว่าแพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทิ
เช่นร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเส้นนีมี้ร้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ท่ีสมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์”  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

พักที่ Hotel Hilton, Zurich Airport หรือเทียบเท่า 

 7 ชูริค-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่น า้ตกไรน์ (Rhine Fall) เป็นน า้ตกท่ีตัง้อยูใ่นสวิตเซอร์แลนด์และเป็นน า้ตกท่ีทรง
พลงัท่ีสดุในยโุรป น า้ตกไรน์ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูริก น า้ตกแหง่นี ้
มีความกว้าง 150 เมตร และสงู 23 เมตร ให้ทา่นได้อิสระถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินท่ี TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)  
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 



 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 4-11 พฤษภาคม 66 129,999.- 129,999.- 32,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

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



 

 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 
2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

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, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

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

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 



 

 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการ
บนิและผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 



 

 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

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

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 



 

 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

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

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 



 

 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 



 

 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

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

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 
 
 

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


