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Code: IU01-DEU+CHE+FRA-EuropeSanSuay-9TG-Jun-Dec-131-132-A220516 

 

ยโุรปแสนสวย 9 วนั (TG…2022) 

เยอรมนั - สวติเซอรแ์ลนด ์- ฝร ัง่เศส 

สายการบนิ  การบนิไทย บนิตรงไป-กลับ  

โรงแรม  มาตรฐานยโุรป   

รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง  

กระเชา้  กระเชา้ใหมล่า่สดุ EIGER EXPRESS ขึน้จงุฟราวยอรค์ 

รถไฟ  รถไฟดว่น TGV / รถไฟไตเ่ขาลงจากจงุฟราวยอรค์ 

อาหาร  เชา้แบบอเมรกินั, กลางวัน-ค ่าแบบยโุรปและเอเชยี  

มคัคเุทศก ์  ช านาญเสน้ทางแน่นอน  

หมายเหต ุ  เป็นโปรแกรมแบบงา่ย ๆ สบาย ๆ ไมร่บี  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรท์ (เยอรมน)ี 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู1) เคานเ์ตอร ์A-B สายการบนิไทย 

23.45 น.  ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรท์ โดยเทีย่วบนิที ่TG 920 

 

วนัทีส่อง  แฟรงเฟิรท์ - ไฮเดลเบริก์ - ทติเิซ ่

 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับ

สมัภาระ  

น าชมแฟรงคเ์ฟิรท์  

- เมอืงศนูยก์ลางการเดนิทาง ศนูยก์ลางธรุกจิการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญของเยอรมน ี 

- น าทา่นเดนิเลน่ในยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณโรเมอร ์(ROMERPLATZ) ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ สถานทีต่ัง้

ศาลาว่าการนครแฟรงคเ์ฟิรท์ ชมวหิารโรเมอรอ์ันศักดิส์ทิธิ ์

ทีเ่คยใชเ้ป็นทีท่ าพธิรีาชาภเิษกของกษัตรยิแ์ควน้ปรัสเซยี 

โบสถเ์ซนตป์อลล ์และยา่นชอ้ปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืง  

- อสิระเดนิเลน่ชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG / 1 

ชม.)  

- เมอืงใหญ่ศูนยก์ลางการศกึษาของเยอรมนี และยังเป็น
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เมอืงพระราชสมภพของลน้เกลา้รัชกาลที ่8  

น าทา่นขึน้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์  

- ตัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิผั่งแมน่ ้าเนคการ ์ซึง่ถอืเป็นปราสาทขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน่เมือ่ราวปี ค.ศ. 1300 ใน

รปูแบบศลิปะเรเนซองส ์ชมถังหมกัองุน่เพือ่ผลติเป็นไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ซึง่จไุดถ้งึ 221,726 ลติร  

- จากนัน้น าทา่นชมววิสวยของปราสาทไฮเดลเบริก์บนสะพานคารล์-ธโีอดอร ์(KARL-THEODORE) หรอื

โอลดบ์รดิจ ์ซึง่ทอดขา้มแมน่ ้าเนคการต์ัง้แตปี่ ค.ศ. 1786 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูสู่ท่ติเิซ ่(TITISEE / 3 ชม.)  

- เมอืงตากอากาศในหบุเขาของป่าด าอนัเลือ่งลอื ทา่นจะไดช้ม

ความอดุมสมบรูณ์ของป่าไมส้นทีข่ ึน้กนัหนาแน่นจนดดู าทะมนึ 

เมือ่มองจากทีไ่กลอนัเป็นทีม่าของชือ่ป่าด า (BLACK 

FOREST) ชมทะเลสาบทติเิซ ่ชมความงามของบรรยากาศทีม่ี

ฉากหลังเป็นป่าไมส้นอนัสวยงาม  

- จากนัน้เดนิเล่นชมเมอืงสวย ๆ ดูการสาธติการท านาฬกิากุ๊กก ู

(CUCKOO CLOCK) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นแหลง่ผลตินาฬกิากุก๊กทูีด่ทีีส่ดุ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MARITIM TITISEE หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม   ทติเิซ ่- ชาฟเฮาเซน่ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - น า้ตกไรน ์- สไตนอ์มัไรน ์- ลเูซริน์ - อนิเทอรล์าเกน้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงชาฟเฮาเซน่ (SCHAFFHAUSEN / 1 ชม.)  

ชมความงามน า้ตกไรน ์(RHINE FALLS)  

- ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป ดว้ยความสงูของน ้าตก  

23 เมตร กวา้งกวา่ 150 เมตร และมอีายกุวา่ประมาณ 

14,000 - 17,000 ปี บนัทกึภาพความประทับใจ พรอ้มสดู

อากาศบรสิทุธิ ์ 

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงสไตนอ์มัไรน ์(STEIN AM RHEIN / 30 นาท)ี  

- เมอืงสวยงามแหง่ยคุกลางทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดร์มิฝ่ังแมน่ ้าไรน ์ชมเมอืงเกา่ทีย่งัคงรักษา

ความเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงโบราณและสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ จนไดรั้บรางวัล THE 

FIRST WAKKER PRIZE ในปี 1972  

- อสิระเดนิเลน่พรอ้มบนัทกึภาพตวัอาคารบรเิวณจัตรัุสกลางเมอืงทีม่กีารทาสเีป็นสญัลักษณ์โดดเดน่

ของแตล่ะหลัง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย ออกเดนิทางสูล่เูซริน์ (LUCERNE / 1 ชม. 30 นาท)ี -   

- เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวที่

ส าคัญ มภีเูขานอ้ยใหญ่โอบลอ้มอยูร่อบเมอืง น าท่าน

ถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโต  

- ใหท้า่นมเีวลาอสิระเดนิเลน่ชมทะเลสาบลูเซริน์ ทีไ่ด ้

ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุดรวมทั ้งสะพานไม้และ

หอคอยกลางน า้ (KAPELL BRÜCKE) สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์  

เดนิทางสูอ่นิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN / 1 ชม.)  

- เมอืงสวยระหวา่งทะเลสาบธนุและเบรยีนซ ์

 น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่ัก ROYAL ST. GEORGE หรอื METROPOLE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นอเีซลวาลด ์- อนิเทอรล์าเกน้ (ยอดเขาจงุฟราว) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูห่มูบ่า้นอเีซลวาลด ์(ISELTWALD / 15 นาท)ี  

- หมู่บา้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบเบรยีนซ ์(LAKE BRIENZ) ท่าน ้าของหมู่บา้นนี้เคยเป็นฉากถ่ายท าซรีสี์

เกาหลชีือ่ดัง CRASH LANDING ON YOU  

- อสิระเพือ่เดนิชมมมุตา่ง ๆ ของหมูบ่า้น และถา่ยรปูกบัทา่เรอืพันลา้น  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอรว์าล (GRINDERWALD / 25 นาท)ี เพือ่ขึน้กระเชา้ใหมล่่าสุด ไอเกอร์

เอ็กซเ์พลส (EIGER EXPRESS) สูย่อดเขาจงุฟราว  

- ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตขิองภเูขาทีม่ี

หมิะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงามระหว่างการเดนิทาง

รถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ

เทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึยอดเขาจงุฟราวยอรค์ 3,454 

เมตร จากระดับน ้าทะเล (จดุสงูสดุทีร่ถไฟขึน้ถงึ) และไดรั้บ

การขนานนามวา่ TOP OF EUROPE  

- ชมววิสวยและสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานตีรวจวัดสภาพภมูอิากาศ SPHINX  

- แลว้น าชมถ า้น า้แข็งทีไ่ดรั้บการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม หรอืเล่นหมิะบนลานสก ีกอ่นให ้

เวลาเดนิเลน่สบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลับบา้นจาก TOP OF EUROPE  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

บา่ย ใหท้า่นมเีวลาเต็มทีเ่พือ่เลน่หมิะและเก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน 
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14.00 น. น าท่านเดนิทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานไีคลนไ์ชเด็ค ทีล่น้เกลา้รัชกาลที ่5 เคย

เสด็จเมือ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แลว้เดนิทางผา่น

เมอืงเวนเกน้ เมอืงแสนสวย สูเ่มอืงเลาเทอรบ์รนุเนน (LAUTERBRUNNEN)  

จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้กลับสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เดนิเล่นชมเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้สวติเซอร์แลนด ์

(รา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดถงึ 4 ทุม่) 

16.30-19.00 น. อสิระเลือกซือ้สนิคา้สวติเซอร์แลนด์ อาท ินาฬกิายีห่อ้ดัง, มดีพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ ตาม

อธัยาศัย และเดนิเลน่ในเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีห่า้ อนิเทอรล์าเกน้ - สตราสบรูก์ (ฝร ัง่เศส) - รถไฟดว่น TGV - ปารสี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูส่ตราสบรูก์ (STRASBOURG / 3 ชม.)  

- เมอืงหลวงของแควน้อัลซาส และทีต่ัง้ของรัฐสภายโุรป ซึง่เป็น

เมอืงเกา่แกท่ีส่วยงามและมเีสน่หไ์มเ่หมอืนใคร ชมวหิารประจ า

เมอืงทีส่รา้งดว้ยหนิทรายสชีมพงูดงามโดดเดน่  

- น าชมเมอืงสตราสบูรก์ ชมความงามของตัวเมอืงเกา่ ชมยา่นเป

อตฟิรองซ ์(PETIT FRANCE) ชุมชนเก่าแก่รมิแม่น ้าอลิที่

ยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

14.48 น. น าท่านสูป่ารสีโดยรถไฟด่วน TGV (ประมาณ 1 ชม. 47 นาท)ี กระเป๋าใหญ่รถบัสน าไปสง่ทีโ่รงแรมใน

ปารสี  

16.35 น. เดนิทางถงึปารสี (PARIS) มหานครทีผู่ค้นใฝ่ฝันอยากมาเยอืน รถบัสทอ้งถิน่รอรับ น าท่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษ ีอาท ิน ้าหอม เครือ่งส าอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืในแมน่ า้แซน ชมความงาม 2 ฝ่ังน ้า  

  น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MERCURE TOUR EIFFEL หรอืระดับเดยีวกนั 3 คนื ในตัวเมอืง  

 

วนัทีเ่จ็ด  ปารสี – ชอ้ปป้ิง - พพิธิภณัฑล์ฟุร ์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้เปิดใหมห่รูหรา

อลังการ หา้งสมารแิตน (SAMARITAINE)  
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- ซึง่เป็นหา้งในเครือของหลุยส ์วติตอง (ตัวหา้งตดิส านักงานใหญ่ของหลุยส ์วติตอง) ภายในหา้งมี

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกสารพัดแบรนด ์พร่ังพรอ้มดว้ยความงามของสถาปัตยกรรมภายในและ

ภายนอกหา้ง มรีา้นกาแฟสวย ๆ อรอ่ย ๆ ใหน่ั้งพัก 

 ** ท่านที่ไม่ชอบชอ้ปป้ิง สามารถเดนิถ่ายรูปภายในหา้งและย่านใกลเ้คยีงหา้งซึง่อยู่ใจกลางเมอืงตดิ

แมน่ ้าแซน ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปบนสะพานขา้มแมน่ ้าและ HOTEL DE VILLE หรอืศาลาว่าการกรุง

ปารสีได ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมพพิธิภณัฑล์ฟุร ์(LOUVRE MUSEUM)  

- อดตีพระราชวังหลวงแห่งฝร่ังเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่

เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศลิปะทัง้จติรกรรม สมบัตลิ ้าค่า

มากมาย อาท ิภาพโมนาลซิา่ตัวจรงิ วนัีสตัวจรงิ มัมมี่

จากอียปิต์และงานศลิปะอีกกว่าสามแสนชิน้ ไม่มี

พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีไ่หนใหญก่วา่นีอ้กีแลว้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีแ่ปด  ปารสี - ชมเมอืง - พระราชวงัแวรซ์ายส ์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าชมนครปารสี  

- ชมจัตุรัสคองคอรด์ สถานทีต่ัง้เครือ่งกโิยตนิประหารนักโทษ

การเมอืงสมยัปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส ปี 1789  

- ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ประตูชยันโปเลยีน ถนนแฟชัน่ชองป์

เซลเิซ ่อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรอือดตีโรงเรยีนนาย

รอ้ยทีพ่ระเจา้นโปเลยีนเคยทรงศกึษา ถา่ยรปูกับหอไอเฟิลตรง

จดุทีส่วยทีส่ดุเต็มหอไดต้รงนี้  

- น าทา่นชมโบสถน์อรท์เทอดาม (ชมเฉพาะภายนอก / ภายในปิดชมจากเหตเุพลงิไหม)้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมความโออ่า่ของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(CHÂTEAU DE VERSAILLES)  

- พระเจา้หลุยสท์ี ่14      ทรงโปรดใหส้รา้ง

เพื่อจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่และวจิติร

บรรจง  

- ชมทอ้งพระโรงหอ้งกระจกที่ใชรั้บพระราช

อาคันตุกะคณะทูต (รวมทั ้งคณะทูตจาก

อยธุยา) และเคยใชเ้ป็นทีเ่ซ็นสัญญาสงบศกึ
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สงครามโลกครัง้ที ่1 ชมหอ้งบรรทมของพระราชนิพีรอ้มประวัตทิีน่่าสนใจ ชมภาพเขยีนเทพเจา้ต่าง ๆ 

บนเพดาน และชมอทุยานอนัรม่รืน่ดว้ยมวลหมูพ่ฤกษชาตหิลากสนีานาพันธุ ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีแ่ปด  ปารสี – กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  อสิระเพือ่พักผอ่นเก็บสมัภาระกอ่นกลับ 

09.00 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิชารล์เดอโกล ท าเรือ่งขอคนืภาษีและเชค็สมัภาระ ผา่นพธิกีารตรวจคนออก 

13.40 น.  บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 931 

 

วนัทีเ่กา้  กรงุเทพฯ 

 

05.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  

 

วนัเดนิทาง 18-26 ม.ิย., 2-10, 16-24, 23-31 ก.ค., 6-14, 20-28 ส.ค. 

  10-18, 17-25 ก.ย., 8-16, 15-23, 22-30 ต.ค., 5-13, 19-27 พ.ย., 3-11 ธ.ค. 

  28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 

อตัราคา่บรกิาร  **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแนน่มาก **    

รายการ ม.ิย. - ส.ค. ก.ย. - ธ.ค. 28 ธ.ค. - 5 

ม.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                132,000 131,000  

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกับผูใ้หญ่ (มเีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ   

108,000 107,000  

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกับผูใ้หญ่ (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

100,000 99,000  

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ   21,000 21,000  

 

 

ยุโรปแสนสวย 9 วนั (TG…2022) หนา้ 6 

หมายเหตุ  

* บางโรงแรมเทา่น ัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ ัว๋กรุป๊ กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะน ัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 - 10,000 

บาท 
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*** ต ัว๋กรุป๊เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดทุ้กกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.  

-  คา่อาหารตามรายการ     

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   

-  คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  

-  คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม - ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, 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 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนดและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทัวร ์  

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท า

ธุรกจิ  

ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลูกคา้  

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขาไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 
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-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

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

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

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
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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 

 


