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ยโุรปคลาสสคิ 9 วนั (TG…2022) 

สวติเซอรแ์ลนด ์- ฝร ัง่เศส 

ยอดเขาจงุฟราวยอรค์ - กลาเซยีร ์3000 - น ัง่รถไฟ TGV เขา้สูป่ารสี  

 

ขอน ำเสนอรำยกำรไฮไลทท์ีค่ัดสรรมำเป็นพเิศษ ส ำหรับประเทศทีม่ธีรรมชำตงิดงำมอยำ่งเชน่ “สวติเซอรแ์ลนด”์ ดนิแดน

แหง่ขนุเขำ และทะเลสำบทีป่กคลมุดว้ยหมิะขำวโพลน ทุ่งหญำ้เขยีวขจ ีชมยอดเขำจุงฟรำวยอรค์ และขึน้กระเชำ้สูย่อด

เขำกลำเซยีร ์3000 เยอืนเมอืงท่องเทีย่วดัง ๆ ของสวติเซอรแ์ลนด ์อำท ิลูเซริน์ และเบริน์ เมอืงหลวงของประเทศ ขึน้

รถไฟควำมเร็วสงู TGV สูม่หำนครแห่งแฟชัน่ทีส่ดุแสนโรแมนตกิของ “ฝร่ังเศส” เพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิงในหำ้งใหม ่

ชมพระรำชวังแวรซ์ำยส ์พพิธิภณัฑล์ฟุร ์ชมโมนำลซิำ่ วนัีสตัวจรงิ ฯลฯ  

สายการบนิ กำรบนิไทย บนิตรงไป-กลับ 

โรงแรม มำตรฐำนยโุรป / ปำรสี เนน้โรงแรมในเขตชัน้ใน สะดวกสบำยกวำ่ (แพงกวำ่) 

อาหาร  เนน้พืน้เมอืง แตก่ม็อีำหำรแบบเอเชยีสลบับำ้ง (เฉพำะในเมอืงใหญ)่ 

รถโคช้  มำตรฐำนยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง   

มคัคเุทศก ์ รับประกนัช ำนำญเสน้ทำง 100%  

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

22.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิ (ทำงเขำ้ประตู 1) เคำน์เตอร ์ A-B สำยกำรบนิไทย 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและบรกิำรทำ่น 

 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - น า้ตกไรน-์สไตนอ์มัไรน ์- ลเูซริน์ - อนิเทอรล์าเกน้    

 

01.05 น. บนิตรงสูซ่รูคิ โดยเทีย่วบนิ TG 970  

06.50 น. เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซูรคิ (ZURICH) หลังผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรับ

สมัภำระเดนิทำงสูเ่มอืงชาฟเฮาเซน่ (SCHAFFHAUSEN / 50 นำท)ี  

น ำทำ่นชมควำมงำมของน า้ตกไรน ์(RHINE FALLS)  

- ยิง่ใหญ่และสวยทีสุ่ดในยโุรป ดว้ยควำมสูงของน ้ำตก 23 เมตร กวำ้ง

กว่ำ  150 เมตร และมีอำยุกว่ำประมำณ 14 ,000 - 17 ,000 ปี 

บนัทกึภำพควำมประทับใจ พรอ้มสดูอำกำศบรสิทุธิ ์ 
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จำกนัน้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงสไตนอ์มัไรน ์(STEIN AM RHEIN / 20 นำท)ี  

- เมอืงสวยงำมแห่งยุคกลำงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดร์มิฝ่ังแม่น ้ำไรน์ ชมเมอืงเก่ำทีย่ังคงรักษำ

ควำมเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโบรำณและสถำปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยำ่งสมบรูณ์ จนไดรั้บรำงวัล THE FIRST 

WAKKER PRIZE ในปี พ.ศ. 2515  

- อสิระเดนิเลน่พรอ้มบนัทกึภำพตัวอำคำรบรเิวณจัตรัุสกลำงเมอืงทีม่กีำรทำสเีป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของ

แตล่ะหลัง  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ออกเดนิทำงสูล่เูซริน์ (LUCERNE / 2 ชม.)  

- เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกจิและกำรท่องเที่ยวที่

ส ำคัญ มภีเูขำนอ้ยใหญโ่อบลอ้มอยูร่อบเมอืง น ำท่ำน

ถำ่ยรปูกบัอนุสำวรยีส์งิโต  

- ใหท้่ำนมเีวลำอสิระเดนิเล่นชมทะเลสำบลูเซริน์ ทีไ่ด ้

ชือ่วำ่ถกูถำ่ยรปูมำกทีส่ดุรวมทัง้สะพำนไมแ้ละหอคอย

กลำงน ้ำ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมอืงลู

เซริน์ หรอืเดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์  

จำกนัน้เดนิทำงสูอ่นิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN / 1 ชม.) เมอืงสวยระหวำ่งทะเลสำบธนุและเบรยีนซ ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม ROYAL ST. GEORGE หรอืระดับเดยีวกนั 3 คนื 

 

วนัทีส่าม  อนิเทอรล์าเกน้ - หมูบ่า้นอเีซลวาลด ์- ยอดเขาจงุฟราวยอรค์ - อนิเทอรล์าเกน้ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำทำ่นสูห่มูบ่า้นอเีซลวาลด ์(ISELTWALD / 15 นำท)ี  

- หมูบ่ำ้นเล็ก ๆ รมิทะเลสำบเบรยีนซ ์(LAKE BRIENZ) ท่ำน ้ำ

ของหมูบ่ำ้นนี้เคยเป็นฉำกถ่ำยท ำซรีสีเ์กำหลชีือ่ดัง CRASH 

LANDING ON YOU  

- อสิระเพือ่เดนิชมมมุตำ่ง ๆ ของหมูบ่ำ้น และถำ่ยรปูกบัทำ่เรอื

พันลำ้น  

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงกรนิเดอรว์าล (GRINDERWALD / 25 

นำท)ี เพือ่ขึน้กระเชำ้ใหมล่ำ่สดุ ไอเกอรเ์อ็กซเ์พลส (EIGER EXPRESS) สูย่อดเขาจงุฟราว  

- ตลอด 2 ขำ้งทำงทำ่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชำตขิองภเูขำทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่ำสนทีง่ดงำมระหว่ำง

กำรเดนิทำงรถไฟจะจอดใหท้ำ่นชมควำมงดงำมและยิง่ใหญข่องเทอืกเขำแอลป์ จนเดนิทำงถงึยอดเขำ

จงุฟรำวยอรค์ 3,454 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล (จดุสงูสดุทีร่ถไฟขึน้ถงึ) และไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ TOP 

OF EUROPE ชมววิสวยและสมัผัสอำกำศทีห่นำวเย็นบนสถำนตีรวจวัดสภำพภมูอิำกำศ SPHINX  
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- แลว้น ำชมถ า้น า้แข็งทีไ่ดรั้บกำรขดุเจำะและตกแตง่ไวอ้ยำ่งงดงำม หรอืเลน่หมิะบนลำนสก ีกอ่นใหเ้วลำ

เดนิเลน่สบำย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลับบำ้นจำก TOP OF EUROPE  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ  

บำ่ย ใหท้ำ่นมเีวลำเต็มทีเ่พือ่เลน่หมิะและเก็บภำพทีร่ะลกึบนลำนกวำ้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขำวโพลน 

14.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงกลับลงจำกยอดเขำ แวะเปลีย่นรถไฟที่

สถานไีคลนไ์ชเด็ค ทีล่น้เกลำ้รัชกำลที ่5 เคยเสด็จเมือ่ 

29 พฤษภำคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ทำงรถไฟ

เสร็จแคส่ถำนนีี)้  

แลว้เดนิทำงผา่นเมอืงเวนเกน้ เมอืงแสนสวย สูเ่มอืงเลา

เทอรบ์รนุเนน (LAUTERBRUNNEN)  

จำกนัน้เดนิทำงโดยรถโคช้กลับสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เดนิเล่นชมเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคำ้สวติเซอร์แลนด ์

(รำ้นคำ้สว่นใหญเ่ปิดถงึ 4 ทุม่) 

16.30-19.00 น. อสิระเลือกซือ้สนิคำ้สวติเซอร์แลนด์ อำท ินำฬกิำยีห่อ้ดัง, มดีพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ ตำม

อธัยำศัย และเดนิเลน่ในเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

วนัทีส่ ี ่ อนิเทอรล์าเกน้  - กลาเซยีร ์3000 - กรงุเบริน์ - อนิเทอรล์าเกน้ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นสูโ่กล ด ูปิลยง (COL DU PILLON) เพือ่ขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำขนำดใหญ ่ทีจ่ผุูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน สู่

กลำเซยีร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES 

DIABLERETS) หรอื “กลำเซยีร ์ 3000” (GLACIER 

3000)  

- แหล่งท่องเที่ยวอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอร์แลนด ์

บนควำมสงูระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน ้ำทะเล

ปำนกลำง  

- อสิระใหท้่ำนสนุกสนำนกับกำรน่ังเกำ้อีเ้ลือ่นไฟฟ้ำ

ที่นักสกีใช เ้พื่อกำรน่ังขึ้น เขำ น่ังรถสโนว์บัส 

(SNOW BUS) วิง่ไปบนหมิะ, น่ังถำดเลือ่น (SNOW SLED) เดนิบนสะพำนทีข่งึระหว่ำง 2 ยอดเขำ และ 

ALPINE COASTER หรอืกำรน่ังเกำ้อีบ้นรำงเลือ่นทีห่วำดเสยีว สัมผัสประสบกำรณ์ทีต่ืน่เตน้สนุกสนำน

แต่ปลอดภัย (เฉพำะ ALPINE COASTER เครือ่งเล่นหวำดเสยีว ไมร่วมในค่ำบรกิำร มฉิะนัน้ท่ำนทีไ่ม่

เลน่จะเสยีเปรยีบ) 

หมายเหต ุ ทีน่ ีเ่หมาะอยา่งยิง่ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการความสนกุกบัเครือ่งเลน่และกจิกรรมบนหมิะ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 



Page 4 of 8 

 

 

 

บำ่ย น ำทำ่นลงจำกยอดเขำเดนิทำงสูก่รงุเบริน์ (BERN / 1 ชม. 20 นำท)ี  

- เมอืงหลวงของประเทศ ชมตัวเมอืงเก่ำทีอ่ำคำรบำ้นเรอืนยังไดรั้บกำรดูแลรักษำไวเ้ป็นอย่ำงดเีหมอืน

เมือ่หลำยรอ้ยปีกอ่น จนองคก์ำรยเูนสโกประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกดำ้นวัฒนธรรม  

- ถำ่ยรปูกบัอำคำรรัฐสภำของประเทศ และหอนำฬกิำประจ ำเมอืง แวะชมหมสีัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ จน

ไดเ้วลำแลว้เดนิทำงกลับเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (45 นำท)ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

วนัทีห่า้ อนิเทอรล์าเกน้ - สตราสบรูก์ (TGV) - ปารสี - DUTY FREE 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูส่ตราสบรูก์ (STRASBOURG / 3 ชม. 30 นำท)ี  

- เมอืงหลวงของแควน้อัลซำส และทีต่ัง้ของรัฐสภำยุโรป ซึง่เป็นเมอืงเก่ำแก่ที่สวยงำมและมเีสน่หไ์ม่

เหมอืนใคร น ำชมเมอืงสตรำสบรูก์  

- ชมควำมงำมของตัวเมอืงเกำ่ ชมยำ่นเปอตฟิรองซ ์(PETITE FRANCE) ยำ่นเมอืงเกำ่ทีส่วยงำม ชมุชน

เกำ่แกร่มิแมน่ ้ำอลิทีย่เูนสโกป้ระกำศใหเ้ป็นมรดกโลก ชมวหิำรประจ ำเมอืงทีส่รำ้งดว้ยหนิทรำยสชีมพู

งดงำมโดดเดน่ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร / น ำทำ่นสูส่ถำนรีถไฟ 

14.48 น. น ำทำ่นสูป่ำรสีโดยรถไฟดว่น (ประมำณ 1 ชม. 50 นำท)ี กระเป๋ำใหญร่ถบสัน ำไปสง่ทีโ่รงแรมในปำรสี  

16.35 น. เดนิทำงถงึนครปารสี (PARIS) มหำนครทีผู่ค้นใฝ่ฝันอยำกมำเยอืน รถบัสทอ้งถิน่รอรับน ำท่ำนชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษ ีอำท ิน ้ำหอม เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ ปำกกำ ฯลฯ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม MERIDIEN ETOILE หรอืระดับเดยีวกนั 3 คนื 

 

วนัทีห่ก นครปารสี (ชมเมอืง – พระราชวงัแวรซ์ายส)์ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำชมนครปารสี  

- ชมจัตุรัสคองคอรด์ สถำนทีต่ัง้เครือ่งกโิยตนิประหำรนักโทษ

กำรเมอืงสมยัปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส ปี 1789  

- ผ่ำนชมโรงละครโอเปร่ำ ประตูชยันโปเลยีน ถนนแฟชัน่ชองป์

เซลเิซ ่(CHAMPS-ÉLYSÉES) อำคำรรัฐสภำ สถำบันกำรทหำร 

หรืออดีตโรงเรียนนำยรอ้ยที่พระเจำ้นโปเลียนเคยทรงศกึษำ 

ถำ่ยรปูกบัหอไอเฟลตรงจดุทีส่วยทีส่ดุเต็มหอไดต้รงนี้  

- แลว้น ำทำ่นชมโบสถน์อรท์เทอดาม (ชมเฉพำะภำยนอก / ภำยในปิดซอ่มจำกเหตเุพลงิไหม)้ 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นชมควำมโออ่ำ่ของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(CHATEAU DE VERSAILLES)  

- พระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ทรงโปรดใหส้รำ้งเพือ่จะใหเ้ป็นพระรำชวังทีย่ ิง่ใหญ่และวจิติรบรรจง ชมทอ้งพระโรง 

หอ้งกระจกทีใ่ชรั้บพระรำชอำคันตกุะ คณะทตู (รวมทัง้คณะทตูจำกอยธุยำ) และเคยใชเ้ป็นทีเ่ซน็สญัญำ

สงบศกึสงครำมโลกครัง้ที ่1  

- ชมหอ้งบรรทมของพระรำชนิพีรอ้มประวัตทิีน่่ำสนใจ ชมภำพเขยีนเทพเจำ้ตำ่ง ๆ และชมอทุยำนอนัรม่รืน่

ดว้ยมวลหมูพ่ฤกษชำตหิลำกสนีำนำพันธุ ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

วนัทีเ่จ็ด ปารสี - หา้งสมารแิตน - พพิธิภณัฑล์ฟุร ์   

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ ณ หำ้งสรรพสนิคำ้เปิดใหมห่รหูรำอลังกำร หา้งสมารแิตน (SAMARITAINE) ซึง่เป็น 

- หำ้งในเครอืของหลยุส ์วติตอง (ตัวหำ้งตดิส ำนักงำนใหญข่องหลยุส ์วติตอง)  

- ภำยในหำ้งมสีนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำของโลกสำรพัดแบรนด ์พร่ังพรอ้มดว้ยควำมงำมของสถำปัตยกรรม

ภำยในและ ภำยนอกหำ้ง มรีำ้นกำแฟสวย ๆ อรอ่ย ๆ ใหน่ั้งพัก  

ทำ่นทีไ่มช่อบชอ้ปป้ิง สำมำรถเดนิถำ่ยรปูภำยในหำ้งและยำ่นใกลเ้คยีงหำ้งซึง่อยูใ่จกลำงเมอืงตดิแมน่ ้ำแซน 

ทำ่นสำมำรถเดนิไปถำ่ยรปูบนสะพำนขำ้มแมน่ ้ำ และ HOTEL DE VILLE หรอืศำลำวำ่กำรกรงุปำรสีได ้

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำท่ำนชมพพิธิภณัฑล์ุฟร ์ (LOUVRE MUSEUM) อดตี

พระรำชวังหลวงแห่งฝร่ังเศส ปัจจุบันเป็นสถำนที่เก็บ

โบรำณวัตถุ ผลงำนศลิปะทัง้จติรกรรม สมบัตลิ ้ำค่ำมำกมำย 

อำท ิ ภำพโมนำลซิำ่ตัวจรงิ วนัีสตัวจรงิ มัมมีจ่ำกอยีปิตแ์ละ

งำนศลิปะอกีกว่ำสำมแสนชิน้ ไม่มพีพิธิภัณฑศ์ลิปะทีไ่หน

ใหญก่วำ่นีอ้กีแลว้  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

วนัทีแ่ปด ปารสี – กรงุเทพฯ  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม / อสิระเพือ่พักผอ่น - จัดกระเป๋ำ 

09.30 น. เดนิทำงสูส่นำมบนิชำรล์เดอโกล (CHARLES DE GAULLE) ท ำเรือ่งขอคนืภำษีและเชค็สมัภำระ ผำ่นพธิกีำร

ตรวจคนออกเมอืง 

13.40 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 931 
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วนัทีเ่กา้  กรงุเทพฯ 

 

05.55 น.  กลับถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสำรขำเขำ้)  

 

วนัเดนิทาง 18 - 26 ม.ิย., 2 - 10, 9 - 17, 16 - 24, 23 - 31 ก.ค.,  

 6 - 14, 20 - 28 ส.ค. 

 3 - 11, 17 - 25 ก.ย., 1 - 9, 8 -16, 15 - 23, 22 - 30 ต.ค. 

  5 - 13, 19 - 27 พ.ย., 3 - 11, 17 - 25 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร   

รายการ ม.ิย. - ส.ค. ก.ย. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่รำคำทำ่นละ                138,000 139,000 136,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  รำคำ

ทำ่นละ    

113,000 114,000 111,000 

เด็กอำย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

รำคำทำ่นละ 

104,000 105,000 103,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ   24,000 23,000 18,000 

หมายเหต ุ  

* บำงโรงแรมเทำ่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หำกเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น เรยีนแนะน ำวำ่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่ 

** ทำ่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณำแจง้กอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อำจมคีำ่ใชจ้่ำยทำ่นละ 5,000 - 10,000 บำท 

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไม่ไดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คำ่ทีพั่กโรงแรมตำมรำยกำร และคำ่ขนกระเป๋ำขึน้ - ลงทำ่นละ 1 ใบ - คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ 

-  คา่น า้หนกักระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กก.  - คำ่อำหำรตำมรำยกำร     

-  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำร     - คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ 

-  คำ่ภำษีสนำมบนิตำมรำยกำร     - คำ่รถรับ - สง่และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

-  คำ่ทปิขนกระเป๋ำทีโ่รงแรม, บรกิรรำ้นอำหำร   - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

- น ้ำดืม่ทำ่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทำ้ยจำกโรงแรม -ไปสนำมบนิ) - คำ่มัคคเุทศกช์ ำนำญงำนจำกบรษัิท  

-  คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหตุ ถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่ซักรดี, คำ่เครือ่งดืม่พเิศษ, คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 20 กก. (หากการบนิไทยมกีารปรบัเพิม่ข ึน้ บรษิทัฯ จะปรบัตามประกาศของการบนิไทย) 

- คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรจ์ำกบรษัิท  

- คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณำช ำระมัดจ ำทำ่นละ 41,000 บำท ภำยใน 3 วนั จำกวนัจองหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทำง 

10 วนัหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  
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-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนั คดิคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท     

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 41-59 วนั หักคำ่มัดจ ำ 21,000.-บำท   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ ำ (41,000.-บำท)   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 60% ของรำคำทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-14 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 85-100% ของรำคำทัวร ์  

-  ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท า

ธุรกจิ  

ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลูกคา้  

หมายเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 12 ท่ำน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้

กอ่นอยำ่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ำกทำ่นตอ้งกำร  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อำท ิกำรยกเลกิหรือกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรนัดหยุดงำนกำร

ประทว้งจลำจล ปัญญำอันเกดิจำกกำรเมอืง, ภัยสงครำม, ภัยธรรมชำตทิกุชนดิ อำท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขำไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ, กำร

นัดหยุดงำน, กำรประทว้งจลำจล, ปัญหำอันเกดิจำกกำรเมอืง, ภัยธรรมชำต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษำ

ผลประโยชนข์องทำ่นไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

-  เนื่องจำกกำรทอ่งเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่ำ่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทำง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคำ่ทัวรท์ีท่ำ่นช ำระมำแลว้ หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรเขำ้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย ฯลฯ   

-  รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ หำกมกีำรปรับรำคำของสำยกำรบนิตำมรำคำน ้ำมันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ 

-  สถำนทตูเก็บคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่โดยปรยิำย (ไมค่นืทกุกรณี หำกมกีำรยืน่วซีำ่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ำยแกท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพรำะอำจเกดิอนัตรำย/เพือ่ควำมปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีม่เีด็กทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหำ

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่น เพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณำแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกัน 

สถำนทีเ่ทีย่วบำงแหง่มเีวลำไมม่ำกนัก หำกทำ่นจัดกรุ๊ปเฉพำะครอบครัว ทำ่นจะเทีย่วแบบสบำย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทำ่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หำกท่ำนถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตเิรำใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่ำนทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงรำยเชยีงใหม่ หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันกำรเดนิทำง หำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บกำรยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจำกต่ำงจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ำเดนิทำงตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทำง

เท่ำนัน้ แตข่อเรียนแนะน ำว่ำท่ำนควรเช็คกระเป๋ำมำสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวำ่ เพรำะจำกสถติลิูกคำ้ทีก่ระเป๋ำ

หลงไมไ่ปกบัเจำ้ของจะเป็นลกูคำ้ทีเ่ชค็มำจำกตำ่งจังหวดัมำกทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หำกโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขำ้พักเต็มเนือ่งมำจำกมงีำนแสดงสนิคำ้ หรอืมกีำรจัดประชมุสมัมนำใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร

น ำทำ่นเขำ้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีำตรฐำนระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


