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อาหารพเิศษ : ขาหมเูยอรมนั และ สวสิฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 สวุรรณภมู-ิดไูบ-เมอืงมวินคิ-พระราชวังนมิเฟนเบริก์-

จัตรัุสมาเรยีน        
× × √ 

3 ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ-เมอืงฟสุเซน่-ปราสาทนอยชวานส

ไตน ์
√ √ √ 

4 เมอืงเซนตก์ลัเลน-เมอืงซกู-เมอืงแองเกลเบริก์ √ √ √ 

5 สเตคเคลแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ √ √ × 

6 หมูบ่า้น ISELTWAL-เมอืงลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล

สนามบนิ 
√ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

    

UNIQUE GERMANY SWISS 7 DAYS 
ขึน้ยอดเขาชลิธอรน์ เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 
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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-เมอืงมวินคิ-พระราชวงันมิเฟนเบริก์-จตัุรสัมาเรยีน               (-/-/D) 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

04.45 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK049 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ  

- เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยีและเมอืงหลวงแห่งเบยีร์ของยุโรป มวินิคไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงมทีรุ่่มรวยใน

ศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอกและเรเนสซองส ์ 

- น าท่านมาถ่ายภาพ พระราชวงันมิเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) นมิเฟนเบริก์เป็นวังฤดูรอ้นของ 

พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ผูร้เิร ิม่สรา้งปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มาเรยี เจา้ชายอเีล็คเตอรแ์ห่งบาวา

เรยี และ เฮ็นเรยีตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนกิอากอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 1664 

หลังจากทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, แม็กซมิลิเลยีน ที ่2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อเีล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรีย

สว่นกลางของวังสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675  

- กอ่นขบัรถพาชมสถานทีส่ าคัญๆ อาท ิพระราชวังหลวงเรสซเิดน้ท ์ฯลฯ   

จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน  

- ยา่นเมอืงเกา่ ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญ

ของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-

Church Of Our Lady) เป็นโบสถพ์ระแมม่ารทีรงหัวหอมคู่

ทีส่รา้งดว้ยอฐิแดงสงู 99 เมตร เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของ

เมอืงมวินคิ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(Peterskirche-St.Peter 

Church) โบสถห์ลังแรกและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง จากนัน้

อสิระใหทุ้กท่านเดนิเล่นหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตาม

อธัยาศัย 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  
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 Hotel Mercure Munich South Messe หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ-เมอืงฟุสเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน ์    (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ  

- ถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาท ปราสาทนีเ้ป็นปราสาททีท่างพระเจา้ลุดวกิที ่2 ทรงทรางขึน้เพือ่พักผ่อนยามออ

กลา่สตัวโ์ดยไดต้น้แบบมาจากพระราชวังแวรซ์ายน ์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุสเซน่  

- เมอืงชนบทเล็กๆ ทีต่ัง้อยูส่ดุถนนสายโรแมนตกิ เคยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมันทีใ่ชเ้มอืงนี้เป็น

จุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตัง้อยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้อง

เยอรมนี ตดิชายแดน ออสเตรยี มคีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพอันเป็นทีก่ล่าวถงึ ชมทวิทัศน์รมิสอง

ขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 

- ปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลดุวกิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็น

ปราสาททีง่ดงามมากทีสุ่ดอกีแห่งหนึง่ของโลก ตัวปราสาทตัง้อยู่บนบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 

200 เมตร  

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์  

- ปราสาทหลังใหญ่สขีาว ตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ปราสาทหลังนี้เพิง่ไดรั้บขนานนามว่า นอยชวาน 

สไตน์ ก็เพยีงภายหลังจากที ่กษัตรยิล์ุดวกิที ่2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เทีย่วชมหอ้งต่างๆ อาท ิ

หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ีใ่ชใ้นการแสดงโอเปรา่และคอนเสริต์ แมก้ระทั่งราชาการต์ูนอยา่ง 

วอลท์ดสินีย ์ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนยิาย อันเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์

ของดสินยีแ์ลนด ์

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 My Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนตก์ลัเลน-เมอืงซูก-เมอืงแองเกลเบริก์                (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเซนตก์ลัเลน (St. Gallen)  

- เมอืงทางตอนเหนอืของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ดรั้บชือ่มาจากนักบญุ Gallus ทีเ่ขา้มาเผยแพร่ศาสนา

คริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟชั่นเสื้อผา้ของ

สวสิเซอรแ์ลนด ์

-  น าท่านชมเขตเมอืงเก่า อาคารบา้นเรอืนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค เป็นแบบเฉพาะของ

สไตลบ์าร็อค 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปู มหาวหิารเซนตก์ลัเลน และ หอ้งสมดุแอบบยี ์

- หอ้งสมดุทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาครสิตท์ีใ่หญ่และเกา่แก่ทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลกจากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอกีหนึง่ถนนทีม่ี

อาคาร บา้นเรอืนสไตลบ์าร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูก  

- เคยเป็นเขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุแตปั่จจบุนัคอืเมอืงทีร่วยทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มี

เขตเมอืงเกา่ทีก่ต่ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษที1่3 อาคารบา้นเรอืนยงัคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยังเป็น

เมอืงทีม่วีวิทะเลสาปทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลเบริก์  

- เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาและธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม รอบลอ้มไปดว้ยทัศนยีภาพของเทอืกเขาแอลป์และ

เป็นอกีหนึง่เมอืงสกรีสีอรท์ชือ่ดังทีอ่ยูใ่กลก้บัเมอืงลเูซริน์ 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Terrace Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สเตคเคลแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้      (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สเตคเคลแบรก์ (Stechelberg) เพือ่

ขึน้กระเชา้ไปยัง ยอดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) บนความสูง 

2,970 เมตรจากระดับน ้าทะเล  

- ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตเ์จมสบ์อนด ์007 

<<On Her Majesty’s Secret Servcie>> ท่านสามารถ
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เที่ยวชมหอ้งจัดแสดงเกีย่วกับภาพยนต์ และที่ดา้นบนยอดเขาท่านสามารถสัมผัสหมิะไดต้ลอดทัง้ปี 

นอกจากนัน้ทา่นยงัสนุกสนานกบักจิกรรมอืน่ๆไดท้ีส่ถาน ีBrig จะมทีางเดนิพืน้กระจก รวมถงึ เสน้ทางเดนิ

บนหนา้ผา (Thrill Walk) ซึง่บางชว่งเป็นพืน้กระจก บางชว่งเป็นลวดตาขา่ย มองลงไปเห็นแตพ่ืน้สขีาวปก

คลมุดว้ยหมิะ เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาด 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ (Interlaken) 

- เมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake)  

- จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬกิายี่หอ้ดังหลากหลายที่ผลติในสวสิ ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 

OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Terrace Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก หมูบ่า้น ISELTWAL- เมอืงลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล-สนามบนิ      (B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น ISELTWALD  

- หมู่บา้นที่มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานตัง้แต่ ค.ศ.1146 ประกอบดว้ยทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบ

เบรยีนซ ์อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปภายในหมูบ่า้นตามอัธยาศัย นอกจากนัน้ทีห่มู่บา้นแห่งนี้ยังเป็นอกี

หนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่ช์ ือ่ดัง Crash Landing On You  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงลเูซริน์  

- อดตีหัวเมอืงโบราณของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามว่า หลังคาแห่งทวปียุโรป (The 

roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ย

สลับกบัป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยูต่ามเนนิเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  

น าทา่นชมและแวะถา่ยรปูกบั สะพานไมช้าเปล หรอืสะพาน

วหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์ 

- สะพานไมท้ี่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็น

สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซริ์นเลยทีเดียว 

สะพานวหิารนีเ้ป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ 

เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้ า จ่ัวแต่ละช่องของ

สะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศ
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สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบันสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหาย

ไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบหมด  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ  

- เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีห่ัวของสงิโตจะมโีลห่ ์ซึง่

มกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรยีร์ูปสงิโต

แหง่นีอ้อกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลัก

อยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็น

เกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภักด ี

ทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวัง

ในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

22.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-) 

 

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 

10-16 ส.ค. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 

EK049 DXBMUC 08.50-13.15 

EK086 ZRHDXB 22.15-06.25 

EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

68,900 12,000 

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 (ทางบรษัิทฯ 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 

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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4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

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 โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ 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 
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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 

 


