
Page 1 of 10 

 

 

 

  

Code: IU02-CHE -UIEU002-UniqueMono-7EK-Jul-Aug-73-75-A220520 

 

 

 

 

อาหารพเิศษ : อาหารไทย และ สวสิฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 ดไูบ-เจนวีา-น ้าพเุจดโด-นาฬกิาดอกไม ้ × × √ 

3 ยอดเขากลาเซยีร ์3000-เมอืงแทสช-์เมอืงเซอรแ์มท √ √ √ 

4 รถไฟกลาเซยีเอ็กซเ์พลส-เมอืงอนัเดอรแ์มท 

เมอืงแองเกลเบริก์ 
√ √ √ 

5 ยอดเขาสแตนเซอรฮ์อรน์-เมอืงลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล √ √ √ 

6 เมอืงซกู-เมอืงซรูคิ-จัตรัุสปาราเดพลาทซ-์สนามบนิ √ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

    

UNIQUE MONO SWISS 7 DAYS 

Glacier 3000 / Stanserhorn / รถไฟ Glacier Express 
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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 

22.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9 

แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม-ิดูไบ-เจนวีา-น า้พุเจดโด-นาฬกิาดอกไม ้              (-/-/D) 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

04.45 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK089 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร  

น าทา่นชม เมอืงเจนวีา  

- เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวเมอืงนัน้

ตัง้อยูบ่รเิวณทีท่ะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกับแมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยู่

ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหลง่น ้าจดืทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของทวปียโุรปกลาง รองจากทะเลสาบบา

ลาตน้ในประเทศฮังการี ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาต ิ(Global City) 

เนื่องจากเป็นที่ตัง้ขององค์กรระหว่างชาติส าคัญๆ หลายองค์กร เช่น ส านักงานใหญ่ขององค์การ

สหประชาชาตปิระจ าทวปียุโรป, องคก์ารอนามัยโลก (WHO), องค์การการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ 

นอกจากนีแ้ลว้กรงุเจนวีายงัเป็นสถานทีจั่ดตัง้องคก์ารสันนบิาตชาต ิ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน 

ค.ศ. 1864  

น าทา่นชม น า้พุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์ 

- น ้าพุที่ไดรั้บการยอมรับว่าสูงและมขีนาดใหญ่ที่สุดใน

โลก และยังเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด

ของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดใน

เมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้ าพุที่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น 

"สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถพุ่งได ้

สงูสดุประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) น ้าพถุกูตดิตัง้ ในปี 

1886 นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนและมโีอกาสล่องเรอืมาใน

ทะเลสาบ เจนวีามกัไมพ่ลาดทีจ่ะมาชมน ้าพดุว้ยเชน่กนั  
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น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนอังกฤษ (Jardin Anglais) รมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่บง่

บอกถงึความส าคัญของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิา  

จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มี

รา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้ม่ว่าจะเป็น 

LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรอืจะ

เ ลื อ ก ช ม น า ฬิ ก า ยี่ ห ้อ ดั ง ที่ ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 

TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึง่มี

รา้นจ าหน่ายมากมายเชน่กนั 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Hilton Evian-les-Bians หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ยอดเขากลาเซยีร ์3000-เมอืงแทสช-์เมอืงเซอรแ์มท  

           (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานนีกระเชา้เพื่อเตรียมตัว

เดนิทางขึน้สู่ ยอดเขากลาเซยีร ์3000  (Glacier 

3000)  

- สงูกว่าระดับน ้าทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col di 

Pillon ขึน้สูย่อดเขากลาเซยีร ์ซึง่บนยอดเขาสามารถ

มองเห็นววิยอดเขาส าคัญๆ ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ไดแ้ก่ จุงเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และ มองบลองก ์ได ้

อยา่งชดัเจน  

- จากน ัน้ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบักจิกรรมบนลานหมิะของกลาเซยีร ์3000 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของภเูขา

กดูสตารด์ (Gstaad Mountain) ทีม่เีสน้ทางสกยีาว 250 กโิลเมตร และ เทอืกเขาแอลป์มเีสน้ทางสกยีาว 

225 กโิลเมตร  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ถงึเวลาอสัมควรน าทา่นลงจากยอดเขาสูส่ถาน ีCol di Pillon  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแทสช ์(Tasch)  

- ตัง้อยู่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มทีางออกสู่ทะเล และตัง้อยู่ในทวปียุโรป

ตะวันตก ซึง่มเีทอืกเขาแอลป์ซึง่เป็นเทอืกเขาทีใ่หญส่ดุของทวปียโุรป เลาะเลยีบตามหุบเขา ชมทวิทัศน์

สวยอนังดงามตลอดเสน้ทาง  

น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  



Page 4 of 10 

 

 

 

- โดยรถไฟซึง่เป็นเมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องว่า ปลอดมลพษิทีด่ขีอง

โลกตัง้อยูบ่นความสงูกว่า 1,620 เมตร ซึง่ เป็นทีต่ัง้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงเซอรแ์มทเป็นเมอืงเล็กๆ หรอือาจจะเรยีกไดว้่าเป็นหมูบ่า้นก็ได ้เพราะว่ามปีระชากร

ในเมอืงไมถ่งึ 10,000 คน ทางตอนใตข้องสวติตดิกบัชายแดนอติาล ีโดยม ีPennine Alps ซึง่เป็นสว่นนงึ

ของเทอืกเขา Alps เป็นเสน้กัน้ระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถงึ Zermatt ก็ตอ้งนกึถงึยอดเขาแหลมทีม่ี

ลักษณะคลา้ยปีรามดิ ชือ่วา่ Matterhorn ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูใ่กล ้ๆ  เมอืง มคีวามสงูถงึ 4,478 เมตร สามารถ

มองเห็นไดจ้ากแทบทุกมมุของเมอืง ซึง่ Matterhorn นี้ถอืเป็นสัญลักษณทีส่ าคัญของ Zermatt ถงึเวลา

อนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงแทสช ์(Tasch)  

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Elite หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ กลาเซยีเอ็กซเ์พลส-เมอืงอนัเดอรแ์มท-เมอืงแองเกลเบริก์     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) โดยรถไฟสายส าคัญ กลาเซียเอ็กซเ์พลส 

(GLACIER EXPRESS)  

- รถไฟดว่นทีช่า้ทีส่ดุเพือ่ใหผู้โ้ดยสารไดด้ืม่ด ่ากับทัศนียภาพของธรรมชาตสิองขา้งทางทีเ่ปลีย่นไปเรือ่ยๆ 

ตามความสูงต ่าของภูมปิระเทศผ่านทวิทัศน์อันตระการตาของหุบเขา ป่าไม ้น ้าตก ล าธาร ทุ่งหญา้ 

หมูบ่า้นชนบท เดนิทางถงึเมอืงอนัเดอรแ์มท  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลเบริก์ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาและธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม รอบ

ลอ้มไปดว้ยทัศนยีภาพของเทอืกเขาแอลป์และเป็นอกีหนึง่เมอืงสกรีสีอรท์ชือ่ดังทีอ่ยูใ่กลก้บัเมอืงลเูซริน์ 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 Hotel Terrace หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ยอดเขาสแตนเซอรฮ์อรน์-เมอืงลูเซริน์-สะพานไมช้าเปล        (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงสแตน เพื่อน าท่านเดนิทางขึน้สู ่

ยอดเขาสแตนเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn)  

- มคีวามสงูที ่1,898 เมตร (6,227 ฟตุ) ระหว่างทางคุณจะไดช้ม

ววิแบบพาโนราม่าและใหท้่านไดส้ัมผัสการเดนิทางโดยขึน้

กระเชา้ “Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนทีม่ ี2 ช ัน้

แห่งแรกของโลก ซึง่สามารถจุผูโ้ดยสารไดเ้กอืบ 60 ท่าน 

โดยชัน้ดาดฟ้าจะสามารถจุได ้30 ท่าน ระยะเกอืบ 2 กโิลเมตร 

ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นววิแบบ 360 

องศา  

- หลังจากนัน้อสิระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมต่างๆบน

ยอดเขา ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัลงจากยอดเขาและเดนิทางไปยงัเมอืงลเูซริน์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเทีย่ว เมอืงลเูซริน์  

- อดตีหัวเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามว่า หลังคาแห่งทวปียุโรป (The 

roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ย

สลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยูต่ามเนนิเขาและไหล่เขา 

สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  

- น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 

หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้า

รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุ

หลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของ

เมอืงลูเซริ์นเลยทเีดียว สะพานวหิารนี้เป็นสะพานที่

แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไปยัง

ป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแต่ละชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขยีนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายที่ปัจจุบันสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหม ้

เสยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบหมด  

- จากนัน้น าท่านเทีย่วชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีห่ัวของ

สงิโตจะมโีล่ห์ ซ ึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและ

แกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็น
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เกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการ

ตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Terrace หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงซูก-เมอืงซูรคิ-จตัรุสัปาราเดพลาทซ-์สนามบนิ             (B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูก  

- เคยเป็นเขตปกครองทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่นอ้ยที ่สดุแตปั่จจบุนัคอืเมอืงทีร่วย ทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

มเีขตเมอืงเกา่ที ่กอ่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 อาคารบา้นเรอืน ยังคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้

ยงัเป็น เมอืงทีม่วีวิทะเลสาปทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางเมอืงซูรคิ  

- เทีย่วชม จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตุรัส

เก่าแก่ที่มีมาตั ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็น

ศูนย์กลางของการคา้สัตว์ที่ส าคัญของเมืองซูรคิ ปัจจุบัน

จัตุรัสนี้ไดก้ลายเป็นชมุทางรถรางที่ส าคัญของเมอืงและยัง

เป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิ

ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

- น า ท่ า น แ ว ะ ถ่ า ย รู ป กั บ  โ บ ส ถ์ฟ ร อ มุ น ส เ ต อ ร ์

(Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมนุสเตอรบ์รูค เป็น

โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซรูคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดย

กษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู ่ 

- น าท่านสู่ ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวามยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาต ิวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและ

โรงแรมระดับหร ู 

- อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัยหรอืเดนิไปยงั สวนลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) จดุชมววิ

ของเมอืงซรูคิทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงเกา่ทีย่ังเป็นอกีหนึง่ในสถานทีถ่่ายท าซรีีย่เ์กาหลชีือ่ดัง “Crash Landing On 

You”  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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22.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 086 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่จ็ด ดไูบ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ        (B/L/-)  

 

06.25 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 372 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 

 

วันเดนิทาง ตารางการบนิ ราคา พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

11-17 ก.ค. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 

EK087 DXBZRH 08.20-13.30 

EK084 GVADXB 21.40-06.10 

EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

73,990 15,000 

8-14 ส.ค. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 

EK089 DXBGVA 08.30-13.15 

EK086 GVADXB 22.15-06.25 

EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

75,900 15,000 

ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกเดนิทางในวนัที ่11-17 ส.ค. 2565 โปรแกรมการเดนิทางจะเป็นแบบรรีูท (Re-Route) 

โดยจะเร ิม่เทีย่วจากซูรคิและไปจบการเดนิทางทีเ่จนวีา (รายละเอยีดการเดนิทางยงัคงเดมิ) 

ราคาส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบุไว ้

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่มกีารช าระเขา้มาถอืวา่ท่านสละสทิธิใ์น

การเดนิทาง และไม่สามารถขอเงนิคนืได  ้ (กรณียังไม่ทราบผลวซี่า ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่

ก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตัว๋โดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มาท าการยืน่วซีา่ 

หรอืในวนัเดนิทางไป-กลบัจากสนามบนิ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิหรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คดิค่าธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท (ทางบริษัทฯ ขอเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 40% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลบัพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพั่กระดบั 3-4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทวัรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภัย) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ประกนัสขุภาพ (covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์ค่าเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร์ ค่า

มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขับรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ 700 x 7 วนั = 700 บาท 

 คา่ RT-PCR TEST กอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 

 คา่ RT-PCR TEST กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล) 

 คา่ใชจ้า่ยในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมือ่ถงึไทย  

(เงือ่นไขตามทีท่างรัฐบาลก าหนด) 
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6. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและ

คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น คา่วซี่า คา่มดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

และยินดีคนืเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมัตวิซี่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และทา่นสามารถน าวซีา่นีไ้ปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไมห่มดอาย)ุ 

2. หากทา่นสละสทิธิใ์นการไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. ตัว๋เครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทวัร ์เป็นตัว๋แบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่า่นตอ้งการแยก

วันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการ

ภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตดัสนิใจของสถานทตูเทา่นัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวยความสะดวกใน

ยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มเีครื่องปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพ

ภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตยีง และเตยีงเสรมิ

หรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขตา่งๆทีท่าง

บรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

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 
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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 

 


