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22.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 ROW T เคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

 

  

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 087 

วนัที่สอง ดไูบ • ซรูคิ • ซรูคิ  เบริน์ • อาสนวหิารแหง่กรงุเบริน์ • บอ่หม ี• ยา่นมารค์กาสเซ • นาฬกิา

ดาราสาสตร ์• ลลูี ่         (-/-/เยน็) 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  กรงุเทพฯ                               
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12.25 น. ถงึสนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด  ์ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ย (เวลา

ทอ้งถิน่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดช์า้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง และ 5 ชัว่โมง ในหนา้รอ้น 

กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

จากนัน้ เทีย่วชม กรงุเบริน์ (BERN) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

สวยงาม จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้UNESCO ปี 1983 อกีดว้ย   

พาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับความตระการตาของ อาสนวหิารแหง่กรุงเบริน์ (Bern Minster) ทีค่ง

ความงามมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1573 

 

 

 

ต่อไปยัง บ่อหม ี(Bärengraben) รมิแม่น ้าอาเร โดย ค าว่า Bern ที่เป็นชือ่เมอืงนัน้มาจากค าว่า 

"Baren" ในภาษาเยอรมนัทีแ่ปลวา่ "หม"ี หรอื "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึง่เกดิมาจากในสมัยกอ่นนัน้ ผู ้

ครองเมอืงเบริน์ไดไ้ปออกลา่สตัว ์และสตัวท์ีไ่ดก้ลับมานัน้ก็คอืหมน่ัีนเอง จนท าใหเ้บริน์นัน้กลายเป็นชือ่

ของเมอืง และมสีญัลักษณ์ของเมอืงเป็นรปูหมไีปดว้ย 
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พาทา่นชมเดนิสู ่ยา่นมารก์าสเซ (Marktgasse) ซึง่ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบทูคีเป็น

เขตทีป่ลอดมลพษิ ไมใ่หร้ถยนตว์ิง่ผา่น จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว  

น าชมอาคารเก่า อาย ุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสูงสุดๆของเมอืงนี้ เขา้สูู่

ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ยรา้น ภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ  

ถา่ยรปูกบั นาฬกิาดาราศาสตร(์Zytglogge) อายกุวา่ 800 ปี ทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมง 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่1) 

ทีพ่กั  BB LULLY หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

ทีพ่ักไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

จากนัน้ สูเ่มอืงเมอืงโกล เดอ ปิยง เพือ่พาท่านพชิติ กลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)   

- หรอืมอีกีชือ่นงึว่า มอีกีชือ่ว่า Glacier-des-Diablerets โดยกระเชา้ขนาดใหญ่จุคนไดก้ว่า 125 คน 

เพือ่พาทา่นสูย่อดเขาทีม่คีวามสงูระดับ 3,000 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ใหท้่านไดส้ัมผัสทัศนียภ์าย

แบบจัดเต็มของเทอืกเขาสขีาวโพลนสดุสายตา 

 

วนัที่สาม กลาเซยีร ์3000 • มองเทรอซ ์• ปราสาทชลิยอง • โลซานน ์• อาสนวหิารโลซานน ์• ศาลา

ไทย • ลลูี ่       (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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- นอกจากนัน้ยงัมสีะพานวัดใจทีพ่าดผา่นยอดเขา 2 ลกู อยา่ง The Peak Walk by Tissot เป็นอกี

หนึง่จดุไฮไลทข์องยอดเขาแหง่นี ้**ราคานีไ้มร่วมเครือ่งเลน่อืน่ๆ อาท ิSnowbus, Dog Sled 

Ride Alpine, Coaster เป็นตน้** 

 

 

 

เทีย่ง  พเิศษ!! บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่บนเขากลาเซยี 3000 (มือ้ที ่3) 

 

จากนัน้ เดนิทางต่อไปยัง เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี โดย

ระหวา่งนัน้จะเลยีบทะเลสาบเจนวีา ทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญเ่ป้นอนัดับทีส่องของยโุรปตลอดทาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะถา่ยรูปดา้นหนา้ ปราสาทชลิยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายกุว่า 1,000 ปี ทีย่ังคง

ความสมบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ขอยโุรปก็วา่ได ้และเป็นอกี 1 จดุทีท่า่นตอ้งไมพ่ลาดชม ตัวปราสาทถกูสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นจดุควบคมุและเก็บคา่ผา่นทางของผูเ้ดนิทาง รวมไปถงึขบวนสนิคา้ตา่งๆทีส่ญัจรไปมา 
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จากนัน้ มุง่หนา้สู ่เมอืงโลซาน (Lausanne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือ

ของทะเลสาบเจนวีา ชมบรรยากาศของเมอืงพรอ้มชมตัวเมอืงเกา่ทีม่มีาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4  

พาทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ อาสนวหิารโลซาน (Lausanne Cathedral)  

- ชือ่เต็มคอื อาสนวหิารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถค์รสิตน์กิายโปรเตสแตนตร์ะดับอาสนวหิาร

ประจ าเมอืงโลซาน อาสนวหิารแห่งนี้เริม่ขึน้ในปีค.ศ. 1170 และแลว้เสร็จในปี 1235 ต่อมาอาสน

วหิารแห่งนี้ถูกประกาศอุทศิใหแ้ก่พระแมม่ารยีโ์ดยค าประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรทีี ่

10 ในปี 1275 และเนื่องจากอาสนวหิารแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเนนิสงู ท าใหท้่านจะสามารถเก็บบรรยากาศ

ววิมมุสงูของเมอืงโลซานไดย้งัเต็มที ่

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที ่4) 

ทีพ่กั  BB LULLY หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

ทีพ่ักไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุง่หนา้สู ่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงตากอากาศสุดหรูทีไ่ม่ใชเ้ชือ้เพลงิในการขับเคลือ่นยานพาหนะ จงึท าใหม้คีวามบรสิุทธิข์อง

อากาศเป็นอยา่งมาก โดยพาทา่นเปลีย่นเป็นขึน้รถไฟทีเ่มอืง ทาซ (Tasch) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่6) 

พาทา่นชมเมอืงเซอแมท  (Zermatt)  

- เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปดว้ยความวเิศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง 

Bahnhofstrasse ที่รวมรา้นคา้ต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 

Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใตด้นิที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ ์

Pfarrkirche St. Mauritius จดุศนูยร์วมใจของชาวเมอืง  

- อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืง  

วนัที่สี ่  ทาซ • เซอรแ์มท • อสิระเดนิเล่นเมอืงเซอรแ์มท • อนิเทอลาเกน้ท ์

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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- โดยมวีวิเมอืงดา้นหลังเป็นภเูขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภเูขายอดแหลมรูปร่างแปลกตา

ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล เขาแห่งนี้ยังไดป้รากฏในสนิคา้และบรกิารต่างๆ มากมาย 

อาท ิขนมชอ็กโกแลตสัญชาตสิวสิอยา่ง Toblerone หรอืแมป้ระทั่งบรษัิทบรษัิทสรา้งหนังฮอลลวีูด

อยา่ง Paramount Pictures จงึนับเป็นจดุทีว่วิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาเยอืนประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

หลังจากชมความงามจนเต็มอิม่แลว้ เดนิทางต่อไปยัง เมอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

- จุดศูนยก์ลางของประเทศ ทีร่ายลอ้มไปดว้ย 4 ขนุเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดนิชม ความงาม

และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืง 

- พาท่านเดนิชม ถนน Hoheweg จุดทีค่รกึครืน่ทีสุ่ดในเมอืงอนิเทอลาเกน้ ท่านสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้คณุภาพสวสิไดอ้ยากหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์Omega, Swatch ชอ็คโกแลตสวสิทีข่ ึน้

ชือ่ หรอืแมแ้ตเ่สือ้ผา้ เครือ่งประดับก็ยงัมใีหท้า่นเลอืกสรรไดต้ลอดถนนเลยทเีดยีว  
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่7) 

ทีพ่กั  Hotel Chalet Swiss หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

ทีพ่ักไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

น าทา่นสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald)  

- เมอืงอนัเป็นจดุเริม่ตน้ในการพชิติยอดเขาจุงฟราว Top Of Europe ดว้ยทัศนียภาพทีเ่ป็นหุบเขาทีม่ี

บา้นสไตลส์วสิชาเลยต์ัง้อยูโ่ดยรอบ ท าใหม้คีวามสวยงามจนเป็นเหมอืนหนา้ตาของสวสิเซอรแ์ลนด์

ทีคุ่น้เคย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ อนิเทอลาเกน้ • ใหม!่! พิชติยอดเขาจงุฟราวดว้ย Eiger Express • นัง่รถไฟไต่เขาสู ่       

เลาเทอรบ์รนุเนน • ลเูซริน์      (เชา้/กลางวนั/ - ) 
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ใหมล่า่สุด!!! พาท่านสูส่ถานีกรนิเดอวาลด ์เพือ่พาท่านขึน้ กระเชา้ Eiger Express ทีเ่ปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่ปี 

2020 ที่ผ่านมา โดยจะท าใหท้่านประหยัดเวลาในการพิชติเขาจุงฟราวเร็วขึน้ถึง 47 นาที เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลา

เพลดิเพลนิบน Top Of Europe 

 

 

 

เมือ่ถงึแลว้  

- พาท่านชม อุโมงคน์ า้แข็ง (Ice Palace) ทีม่อีายเุกา่แก ่1,000 ปี ธารน ้าแข็งลกึเขาไปกว่า 30 

เมตร มปีระตมิากรรมน ้าแข็งอยูอ่ย่างมากมาย และคงอุณหภูมอิยูท่ี ่-3 องศา ตลอดทัง้ปี เก็บภาพ

ความสวยงามและยิง่ใหญข่องของธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์  

- ชม อุโมงคโ์ลกอลัไพน ์(Alpine Sensaton) ทีจั่ดแสดงวถิชีวีติ วัฒนธรรมและธรรมชาตขิอง

ชาวเมอืง  

- พาท่านขึน้สู ่Jungfrau Panorama view จุดสงูสดุของสถานี ที ่3,571 เมตร ใหท้่านไดถ้่ายรูป

เป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว ใหท้า่นเต็มอิม่กบับรรยากาศของ

ทวิทศันส์ดุอลงัการ (มือ้ที ่9) 
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พาท่านลงสูอ่กี 1 เมอืงชานเขาจุงฟราว เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน (Lauterbrunnen)  เมอืงสวยอกี

เมอืงทีต่อ้งแวะชม ดว้ยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสกิ ทีน่ี่เป็นทีต่ัง้ของ น า้ตกชเตาบบ์าค (Staubbach) 

ทีส่งูกวา่ 300 เมตร มมุสดุอลังการกับริว้น ้าตกทีแ่ทรกผ่านหนา้ผาสงู โดยมเีบือ้งล่างเป็นบา้นเรอืนสลับ

ทุง่หญา้ ทีม่องกีค่รัง้ก็ไมเ่บือ่ 

จากนัน้ น าคณะเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงลูเซริน์ (Luzern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

หนึง่ในเมอืงทีง่ดงามทีส่ดุของประเทศ 

น าคณะรบัการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR TEST เพือ่ออกเอกสารผลตรวจใชเ้ช็คอนิในการเดนิทางกลบั

ประเทศไทย (คา่บรกิารตรวจรวมอยูใ่นรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้) 

 

พาทา่นถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีส์งิโต (Lion Monument)  

- สรา้งขึน้เพือ่เป็นการร าลกึถงึทหารหาญชาวสวสิผูซ้ ือ่สัตยต์่อหนา้ทีจ่นวนิาทสีดุทา้ย อนุสาวรยีน์ี้คอื

สญัลักษณ์ส าคัญของลเูซริน์ทีไ่มม่นัีกทอ่งเทีย่วคนไหนพลาดมาทีน่ี ่  
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พาทา่นชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  

- สญัลักษณ์ของเมอืง และไดช้ือ่วา่เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก ทอดยาวระหว่างแมน่ ้า Reuss 

โดยสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 จากนัน้   

ใหท้่านไดช้มความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมอืงใน เขตเมอืงเกา่ (Oldtown) ดว้ยตัวอาคาร

สไตลย์โุรปผนวกกบัรา้นสมยัใหม ่ท าใหเ้ป็นหนึง่ในความวเิศษของเขตนี้ 

ค า่    อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั  IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

ทีพ่ักไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10) 

  ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั สมควรกบัเวลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

ซรูคิ (Flughafen Zürich) เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท าการคนืภาษี (Vat Refund)    

14.35 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 088  

23.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

 

 

 

03.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 384 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหต:ุ  โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ

จะค านงึถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

**ส าคญัมาก การเดนิทางเขา้สูป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ครบโดสแลว้

เทา่น ัน้ หากไมค่รบ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบกรณีถกูปฏเิสธการเดนิทาง** 

 

 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิดไูบ   • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ     

วนัที๋หก ลเูซริ์น • ซรูคิ • สนามบนิดไูบ       (เชา้/-/-) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

มหัศจรรย.์..SEMI SWITZERLAND พชิติ 2 ยอดเขา สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 7 วนั 4 คนื 

วันเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปีพักกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปีพักกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 

2 – 8 ม.ิย. 65  25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

9 –15 ก.ค. 65 25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

10 – 16 ส.ค. 65 25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

9 – 15 ก.ย. 65 25+1 82,999 82,999 81,999 9,900 

7 – 13 ต.ค. 65 25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

4 – 10 พ.ย. 65 25+1 75,999 75,999 74,999 9,900 

2 – 8 ธ.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 9,900 

8 – 14 ม.ค. 66 25+1 75,999 75,999 74,999 9,900 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-ดไูบ-ซรูคิ-ดไูบ-กรุงเทพฯ) 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 25 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

(ทัง้นี้หากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดทีเ่ป็นประกาศจากสายบนิ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานทตูฯจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม 

**กรณีมวีซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท** 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งทอ่งเทีย่ว(เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่โรงแรม AQ/SHA+  1 คนื และ คา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯขอ

แนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กับเตยีงพับเสรมิ 

หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย โดยทา่นจะตอ้งช าระสว่นตา่งของหอ้งพกัเดีย่วดว้ยตวัทา่นเอง 

 การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดี่ยวSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่

กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า  จะมีบริการ

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดนิทางตรงกับวัน

เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อน

เดนิทาง 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่น การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะ ผ่านหรอืไม่ผ่าน

การพจิารณา  

 คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หากทา่นไม่ผ่าน

การพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่นตอ้งถูกหักบางสว่น และสว่น

ทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม่ ออกตั๋วทา่นจะเสยีแตค่่ามัดจ าตั๋วตามจรงิ

เทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจ าหอ้งใน 2 

คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิท

จะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทฯ เริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูมกิรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอื ตา่งประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

สว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที่

จะส ารองยานพาหนะ 

 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯจะท าการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทางสถานทูต 

เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซี่า อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การยนืยันมาจากทาง

ยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่ วซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง ทา่นจะตอ้ง

เดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยดแูล และอ านวย

ความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ทา่นทีม่ี

ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะ

จะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททวัรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็น

ผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่น ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหลงัจากหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการวนัอาทติย ์ตอ้งขออภัยหากรายการตรงกบัวนัดงักลา่ว 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัย

พบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุัตเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทาง

เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์

เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 
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 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุในรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 


