
 

GRAND SWITZERLAND 9 วนั (EK) 

ซูรคิ-นํา้ตกไรน-์ยอดเขาจงุเฟราน-์ลอ่งเรอืชมทะเลสาบลูเซริน์-ยอดเขารกิิ  

ลูเซริน์-รถไฟเบอรนิ์นา-กลาเซยีเอก็ซเ์พลส-แทซ-เซอรแ์มท 

ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั(ชมยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์)-มองเทรอ-โลซานน-์เจนีวา-เบริน์-ซูรคิ 

พชิติ 3 ยอดเขา, ลอ่งเรอืทะเลสาบ, นัง่รถไฟสายโรแมนตคิ,  

ขึ้น 3 เขา, ลอ่งทะเลสาบ, นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ 2 สาย, นัง่กระเชา้ 



ก าหนดการเดินทาง : ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควดิท ัง้ในประเทศไทยและประเทศตามรายการทวัร ์    

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22:00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีจ่าก

บรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง  

วนัที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - สนามบนิมิลาน(อติาล)ี - ลูเซิรน์ - อนิเทอรล์าเกน้  

01:05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK385/EK205 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ  

13:10 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลู

เซริน์ (LUCERNE) นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขา

ในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่  16 แห่ง

ฝร ัง่เศส นาํท่านเดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์  (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุม

ตลอดทอดตวัขา้มแมน่ํา้ รุซซ ์(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…  

  
 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลาง

เมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้า

อากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูจจดัเตม็ สวสิฟองดูว ์

ทีพ่กั  INTERLAKEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง         อนิเทอรล์าเกน้-ยอดเขาจุงฟราวน์ -ล่องเรอืทะเลสาบเบรยีนซ ์- ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีกรนิเดอรว์าลว ์เพือ่พาท่านนัง่กระเชา้ไอเกอรเ์อก็ซเ์พรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่

สถานี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลาเพยีง 15 นาท ีและต่อดว้ยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจงุฟราวน ์TOP OF EUROPE 

เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะ  จากนัน้อสิระให ้

ท่านไดส้มัผสัและเลน่สนุกกบัการเลน่หมิะ  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขา  

บา่ย   จากนัน้อสิระใหท่้านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนให ้  



ท่านไดส้นุกสนานอย่างเตม็อิ่ม จนถงึเวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางกลบัโดยใชเ้สน้ทางทีสุ่ดแสนโรแมนตกิอกี 

เสน้ทางหน่ึง โดยการนัง่รถไฟชมววิทวิทศันอ์กีฝัง่สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)… ชมนํา้ตกสเต

รา้ทแ์บช  

 
นาํท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบเบรยีนซ์ 

 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั LUCERN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง         วาดุส-แซงมอรสิ-รถไฟ BERNINA EXPRESS-ทริาโน่-เบนลนิโซน่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงวาดุซ (VADUZ)  เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์ประเทศเลก็ๆทีถ่กูลอ้มรอบดว้ย

เทอืกเขาแอลป์ทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเล ... 

 
ถงึสถานี เมอืงเซนตม์อรทิซ ์(ST MORITZ) เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง และศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก 

โดยตวัเมอืงนัน้ต ัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดนิ(GRAUBÜNDEN)เป็นรฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ 

ตัง้อยู่บนยอดทีสู่งทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ นอกจากน้ีแลว้เมอืงตากอากาศแห่งน้ียงัเคยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถานที่

แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดูหนาว 2 ครัง้.. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมอืงทรีาโน่ (TIRANO) เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือ

ของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงชายแดนระหว่างประเทศอติาล ีและสวสิ ใหท่้านเพลดิเพลนิ

ตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลอ์ติาเลยีนรมิทะเลสาบ และวลิลา่เรยีบหรูแสดงถงึ

ฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรยีบงา่ยท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิและตน้ไม ้

ดอกไม ้สวนนํา้ นํา้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ทีล่อ้มรอบ ทาํใหดู้โดดเด่น… 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบนลนิโซน่า 

*.*.*. อาจจะมกีารประเปลีย่นขบวนรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เป็นแบบขบวน



ธรรมดาได ้ขึ้นอยู่กบัวนันัน้ๆ ของการขึ้นรถไฟเสน้ทางสายน้ี  *.*.*  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั BENLINSONA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง         รถไฟกลาเซียเอก็ซ ์- เซอรแ์มท - แทซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) ...เมอืงเลก็ๆน่ารกัๆ ทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์   

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้ นาํท่านเดนิทางต่อ สู่ นาํท่านเดนิทางโดยรถไฟสายสาํคญั และสวยงามทีสุ่ดเสน้ทางหน่ึงของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดน์ามว่า กลาเซยีเอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) (ช ัน้2) ท่านจะไดช้ื่นชมกบัสายธาร และขนุเขาที่

สลบัซบัซอ้นสวยงามเกนิคาํบรรยาย  

*.*.*. ทางบรษิทัฯ อาจมกีารปรบัเปลีย่นเสน้ทางรถไฟกลาเซยี เอก๊ซเ์พลส เป็นแบบรถไฟทอ้งถิน่ ช ัน้1 เป็นการทดแทน (แต่ไดว้ิง่เสน้ทาง

เดยีวกบัขบวนดงักลา่ว) หากรถไฟกลาเซยี เอก๊ซเ์พลส ไมส่ามารถเดนิทางไดต้ามปกต ิเน่ืองจากสภาพอากาศ และทีน่ ัง่ทีค่่อนขา้งแน่น

ในช่วงฤดูหนาว อย่างไรกต็ามบรษิทัจะคาํนึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั *.*.*. 

  
ถงึ เมอืงเซอรแ์มท เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบันํา้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่ว ้

ใหม้แีต่อากาศบรสุิทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และนํา้มนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว 

ซึง่ท่านจะประทบัจากประสบการณใ์นการเดนิทางคร ัง้น้ี   

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  TASCH HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง    เซอรแ์มท-ยอดเขาเกรอนาแกต แมทเทอรฮ์อรน์-มองเทอร-์โลซาน-เจนีวา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่าน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ผ่านชมทวิทศันอ์นั

ยิง่ใหญ่สวยงามท ัง้สองขา้งทางสู่ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวามสูง

เหนือระดบันํา้ทะเล 3,286 เมตร ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บจดุทีส่วยทีสุ่ด

ของการชมยอดเขาต่าง ๆ และเป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิที่

งดงามอกีแห่งหน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ชมความงามของ

ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย อออกเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ

ความงดงามของ ปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บน

จดุยุทธศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ด และทาํเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของมองเทรอ  

(MONTREUX) เป็นสถานทีเ่คยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี    

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) ชมตวัเมอืงเก่าสมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชงฟรองซวัส  ์มหาวหิาร

นอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เริ่มสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธคิทีค่วามสวยงามตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย  ... 

 
นัน้นาํท่านเดนิทาง  เมอืงเจนีวา (GENEVA) เมอืงสาํคญัอกีแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่บรเิวณตอนปลาย

แหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยามขา้งแรม  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GENEVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                  เจนีวา-เบริน์-น ้ าตกไรน์-ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามทีร่ายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ  อาท ิตกึ

สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม  ้ชมนํา้พเุจท

โด ทีสู่งถงึ 130 เมตร สญัลกัษณท์ีง่ดงามรมิทะเลสาบเจนีวา   

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) เมอืงทีม่นีํา้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุง

เบริน์ เมอืงทีไ่ดร้บัตาํแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ ชมมารค์

กาสเซ ย่านเมอืงเก่าทีป่จัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ  เป็นย่านทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิ

เทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบั

สูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขาย

ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ให ้

ดูทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวน์

ฮอลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอืหลุมหมี สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ และความสวยงามของ นํา้ตกไรน ์นํา้ตกทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

เมอืงซูรคิ (ZURICH) ชมเมอืงซูรคิ บรเิวณถนน 

BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดในเมอืงซูรคิและใหญ่

ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมใ่ช่ถนนสายทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่าง

เดยีวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็น



ทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจาํเมอืง ทีม่คีวามงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนั

ระหว่างสวสิ และเยอรมนั 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  ZURICH  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทาง            ยอดเขารกิ ิ– ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวกกสี ์ (WEGGIS) เมอืงน่ารกัรมิทะเลสาบลูเซริน์เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่คีวามเป็นธรรมชาต ิ

อากาศด.ี..แลว้นาํท่านนัง่รถไต่เขา RIGI ถอืเป็นรถไต่เขาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป จากความสูงจากระดบันํา้ทะเล  1,797 

เมตร ยอดเขารกิิ (RIGI KULM) เป็นทีรู่จ้กักนัในฐานะ ราชนีิแห่งเทอืกเขา (MONS REGINA) เพราะสามารถ

มองเหน็ทวิทศันข์องยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา อสิระชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบลู

เซริน์ (LUZERN) และ ซุก (ZUG) ไดเ้วลา นาํท่านลงจากยอดเจา 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั  อาท ินาฬกิาช ัน้นาํ ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี 

นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ ….จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย  

22:15 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK372 

*** เปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0625-0940 น. *** 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง               ประเทศไทย 

18:55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวเพิม่ 

5-13 มี.ค. / 15-23 มี.ค. 119,900.- 

22,900.- 

8-16 เม.ย. 129,900.- 

6-14 พ.ค. / 20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 มิ.ย. 

22-30 มิ.ย. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค.   

21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย.  

18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค. / 2-10 ต.ค.   

9-17 ต.ค.   
119,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค.  

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 

23-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 129,900.- 

 *ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยั

การเดินทาง และค่าวซ่ีา* 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าวซี่าเชงเกน้ (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่าน

ละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)   

9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

10. ค่าทปิ 

 

 

 

 

 



 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าโทรศพัท ,์ค่าซกัรดี,มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่าง ๆ  

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง   

7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหวา่งบริษทัและลูกคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ  

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็ค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี  

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได  ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็  

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

/ ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง)  

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ  

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) 

ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  

หมายเหตุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น 

การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจ



คนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกู

ปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง   

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ  

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด  

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่

มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง  

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ  

สถานฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า  

ท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุ

คร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ  

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั  



 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ  

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่  

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน  

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ 

ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั   

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ  

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้  

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น  - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด  

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง  

ทางบรษิทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอื

ความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะ

ทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศ

ไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน 

หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 


