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1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ

เอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

    

2  ดไูบ-ซูรคิ-ชไวซ้-์น ัง่รถไฟ Stoosbahn-หมูบ่า้นสตสู 

 

*** ออกเดนิทางชว่งเดอืนตลุาคม 2565 *** 

01.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์ (EK) 

เทีย่วบนิที ่EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.25 

ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

.............................................................................................................................. 

*** ออกเดนิทางชว่งเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม 2565 *** 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์ (EK) 

เทีย่วบนิที ่EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 17.20 

ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชไวซ้ ์(Schwyz) สูส่ถานรีถไฟ Stoosbahn สถานทีีใ่ชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 14 ปี 

เพือ่น าทา่นเปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ทีช่นัทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละยโุรป เพิง่

สรา้งเสร็จเมือ่ปี 2017 แทนทีร่ถรางอนัเกา่ทีเ่ปิดใชม้าตัง้แตปี่ 1933 ลักษณะของรถไฟจะมรีปูทรงกลม

คลา้ยถังบม่เบยีร ์ดแูปลกตาและทันสมยัมาก 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่ัก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทา่มกลางธรรมชาตใินหมูบ่า้นเล็กๆ) 
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3  หมูบ่า้นสตสู-เมอืงอนัเดอรแ์มท-น ัง่รถไฟกลาเซยีเอ็กซเ์พลส-เซอรแ์มท 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิเลน่หมูบ่า้นสตสู (Stoos Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ปลอดมลพษิและไมใ่ชร้ถยนต ์ ตัง้อยูบ่น

เทอืกเขาแอลป์ ทีร่ะดับความสงู 1,300 เมตร มโีบสถป์ระจ าหมูบ่า้นทีถ่อืเป็นจดุแลนดม์ารค์ซึง่สามารถ

ถา่ยรปูไดอ้ยา่งสวยงาม สมควรแกเ่วลาน าทา่นลงจากหมูบ่า้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนัเดอรแ์มท (Andermatt)  

 

น าทา่นน่ังรถไฟกลาเซยีรเ์อก็ซเ์พรส (Glacier Express) ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่ “รถไฟดว่นทีว่ ิง่ชา้

ทีส่ดุในโลก” ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัสายธาร และขนุเขาทีส่ลับซบัซอ้นสวยงามเกนิค าบรรยาย ในระหวา่ง

การเดนิทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัทวิทศันอ์นังดงามดจุภาพวาดของสวสิตอนกลาง จนกระทั่งเดนิทางถงึ

เซอรแ์มท (Zermatt) หมูบ่า้นในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ ทีต่อ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ 

ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่จักรยาน 

และเดนิเทา่นัน้  
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น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิของเมอืงเซอรแ์มททีเ่ห็นทัง้ตวัเมอืงเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ (Matterhorn) อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์สมัผัสบรรยากาศรอบ

ขา้งและบา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนตกิ  

(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิน่ั์งรถไฟ Local Train แทนในกรณีทีร่ถไฟ Glacier Express เต็ม หรอื หยดุ

บรกิารเดนิรถไฟ) 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   Hotel Park Beau Site, Zermatt ระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 

(กรุ๊ปเดนิทาง 15 ต.ค.-1 พ.ย.) 
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พักที ่ Hotel La Couronne, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 

(กรุ๊ปเดนิทาง 28 พ.ย.-05 ธ.ค.65 / 26 ธ.ค.65-02 ม.ค.66) 
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4 สถานรีถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-แทสซ-์ซยิง-ชมิไวน ์ LES CELLIERS DE 

SION - มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นสูส่ถานรีถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat Bahn) ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัการน่ังรถไฟฟันเฟืองสู่

กอรน์าแกรท (Gornergrat) ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล สูว่วิยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ซึง่ทา่นสามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มชืน่ชมกบัทวิทัศนเ์หนอืมา่นเมฆ เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงาม

ของหมิะซึง่ปกคลมุยอดเขาตัดกบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า  

น าทา่นสูล่านหมิะอนักวา้งใหญ ่ชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรง

พรีะมดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดสินยีน์ าไปเป็นแบบเครือ่งเลน่บิ๊กธัน

เดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทศันโ์ดยรอบทีส่วยงามสดุจะบรรยาย เก็บภาพ

ประทับใจกนั 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทสซ ์(Tasch) เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นสูเ่มอืงซยิง (Sion) เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน บรรยากาศของเมอืงจะอยูท่า่มกลางไรอ่งุน่ 

และขนุเขา อกีทัง้ยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมอืงเกา่บรรยากาศแบบฝร่ังเศส  

 

จากนัน้น าทา่นชมิไวนเ์ลศิรส ณ LES CELLIERS DE SION ผูผ้ลติไวนท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในซยีง LES 
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CELLIERS DE SION ใหท้า่นไดช้มิไวนเ์ลศิรส (Wine Testing) จากผูผ้ลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงอนัดับตน้ๆ

ของรัฐวาเล ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา กระบวนการผลติไวนช์ัน้ดรีะดับพรเีมีย่มของทีน่ี ่

ซ ึง่มคีวามใสใ่จตัง้แตก่ารปลกูองุน่พันธุด์ ีกรรมวธิทีีพ่ถิพีถิัน และการเกบ็รักษาดว้ยอณุหภมูทิีเ่หมาะสม 

อกีทัง้ยงัไดรั้บรางวลัการันต ีGREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2016 AND SWISS 

OENOTOURISM AWARD 2018 อกีดว้ย  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนวีา  

 

น าทา่นถา่ยรปูปราสาทชลิยอง (Chillon Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นทะเลสาบเจนวีา อดตีถกูครอบครอง

โดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอรน์สี ปัจจบุนัเป็นของรัฐโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวสิ

ทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิ

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (ทีพ่ักตดิรมิทะเลสาบ) 
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5    เวเวย่-์อนสุาวรยีช์าลแีชปลนิ-เบริน์-บอ่หมสีนี า้ตาล-ประตเูมอืงโบราณ-น า้พปีุศาจ- หอนาฬกิา

ไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั-ศาลาวา่การเมอืงเบริน์-อนิเทอรล์าเกน-สะพานอเิซลท์วาลด ์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) เป็นอกีเมอืงทีส่วยน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยตวัเมอืง

ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา ความสวยงามและความมชีือ่เสยีงของเวเวย่ม์มีาก 

ตา่งก็ขนานนามเวเวย่ ์ใหเ้ป็น ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมอีากาศ

ด ี อบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล แวะถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีช์าล ี แชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ มผีลงาน

สรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิา 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 87.6 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เบริน์เป็นเมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ Bern แปลวา่  Bear หรอื หม ีน่ันเอง  

 

น าทา่นเยีย่มชมเมอืงเบริน์ ซึง่เป็นเมอืงเกา่แกท่ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ผา่น

ชม เซนทรัม พอล คล ี(Zentrum paul klee) เป็นพพิธิภณัฑท์ีทุ่ม่เทใหก้บัศลิปิน พอลคล ีเป็นการ
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ออกแบบของสถาปนกิชาวอติาเลยีน ซึง่งานภาพประมาณ 40% ในพพิธิภณัฑน์ี ้เป็นของ พอลคล ี 

 

น าทา่นเดนิทางสูบ่อ่หมสีนี ้าตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตรัุสหนา้สถานรีถไฟ เป็นถนนสายหลกัทีม่ี

รา้นอาหาร รา้นคา้ ตา่งๆมากมาย  

 

น าทา่นชม ประตเูมอืงโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) น ้าพปีุศาจกนิเด็ก (Kindlifressen 

Brunnen) หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาวา่การเมอืง

เบริน์(City Hall of Bern) อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่

กลางเมอืงทา่มกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ ่ เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่วยงามและน่าคน้หาเมอืงหนึง่ใน

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ระหวา่งทางน าทา่นถา่ยรปูกบัทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ววิสวยอกีแหง่ของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหวา่งทางกนับา้ง หมูบ่า้น และ เมอืงน่ารัก หลายทีต่ัง้อยูต่ดิกบัรมิ

ทะเลสาบ  

 

จากนัน้ตามรอยซรีีย่ด์ัง Crash Landing On You ทีส่ะพานอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald Bridge) ซึง่ตัง้อยู่



Page 13 of 23 

 

 

 

ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรยีนซ(์Lake Brienz) ววิสวยธรรมชาตแิบบสดุ เรยีกวา่หนัหนา้ทะเลสาบหัน

หลังคอืเทอืกเขา ใหท้า่นเกบ็ภาพอยา่งจใุจ  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดลวัลด ์(Grindelwald) เมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่นหบุเขาราย

ลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามเป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ เมอืงเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของเทอืกเขาแอลป์ที่

แสนโรแมนตกิ 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Hotel Sun Star, Grindelwald หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 
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6   กรนิเดลวลัด-์ยอดเขาจงุเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-ลเูซริน์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นสูส่ถานใีหม ่ กรนิเดลวาลด ์ กรนุด ์ (Grindelwald Grund Terminal) เพือ่น่ังกระเชา้ลอยฟ้าใหม่

ลา่สดุ Eiger Express จงุเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานกีรนิเดลวาลด ์กรนุด ์

สูส่ถานไีอเกอรเ์กลตเชอรเ์พยีง 15 นาท ีและเปลีย่นขึน้รถไฟสูย่อดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 

Europe) ไดใ้นเวลาไมเ่กนิ 45 นาท ี ประหยดัเวลาจากการเดนิทางโดยรถไฟแบบเดมิไปถงึ 47 นาท ี

(โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพือ่ตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานจีงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพอนั

งดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลมุดว้ยหมิะ ชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี ชม

งานแกะสลกัน ้าแข็งทีส่วยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญข่องธาร

น ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเลน่สนุกกบัการเลน่หมิะ

อยา่งเต็มทีเ่กบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนจงุเฟราพรอ้มชมววิเขาแสนสวย 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Luzern) เมอืงพักตากอากาศทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุในสวสิ แตย่งั

รักษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มทีะเลสาบ 

ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ทัศนยีภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซริน์ 

เป็นอาคาร บา้นเรอืนแบบสมัยใหม ่มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอด ระยะทางรมิทะเลสาบจดัเป็น

สวนสาธารณะ มดีอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่กหุลาบและทวิลปิอากาศรมิทะเลสาบ 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Hotel Astoria, Luzern หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

  (โรงแรมใจกลางเมอืงตดิยา่นชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมอืงไดส้ะดวก 
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7 อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล-ซูรคิ-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์บาหน์ฮอฟสตราสเซอ สนามบนิ

เมอืงซูรคิ-ดไูบ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัอนุสาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็น

สญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี ่ 16 แหง่

ฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 

 

 



Page 17 of 23 

 

 

 

จากนัน้ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์ (Reuss River) เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่

ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่

แข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะ

มภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 

400 ปี 

 

แลว้ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิ บคุเคอเรอร ์ กื

อเบอลนิ เอม็บาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแลตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich) ศนูยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ

ชวีติชวีาใหแ้กป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

ชมความสวยงามของโบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ (St.Peter Church) โบสถแ์หง่นีม้จีดุเดน่อยูท่ีน่าฬกิาซึง่เป็น

นาฬกิาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุกวา่โบสถอ์ืน่ๆ ในยโุรป  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงบาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทไีดช้ือ่วา่แพงและหรหูรา

ทีส่ดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทเิชน่รา้น

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า นาฬกิายีห่อ้ดังอยา่ง Bucherer , Rolex และยีห่อ้อืน่ๆอกีมากมาย ถนนเสน้

นีม้รีา้นขายนาฬกิาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬกิาชัน้น าของโลก ทีส่มกบัค าเลา่

ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาทีส่วติเซอรแ์ลนด”์ 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 

21.55 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซรูคิ กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์ (EK) เทีย่วบนิที ่ EK086 

(21.55-07.10(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 14.45 ชัว่โมง (รวม

เวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

 

8   กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พักเดีย่ว 

องัคาร-องัคาร 25 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 65 119,999 119,999 32,900 

จันทร-์จันทร ์ 28 พฤศจกิายน-05 ธันวาคม 65 122,999 122,999 32,900 

จันทร-์จันทร ์ 26 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 135,999 135,999 32,900 

องัคาร-องัคาร 24 – 31 มกราคม 66 119,999 119,999 32,900 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์ และช าระเงนิมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ 

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

** หากต ่ากวา่ 20 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกการเดนิทาง ** เนือ่งจากกฎการ

เขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 

เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพกั

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.  คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบ Etats Schengen  

7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยว่าเป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 
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9.     ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ัก 

11.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

12.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6.  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นที่

เหลอืช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.   กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นตามก าหนด             

เงือ่นไขการช าระ เงนิแตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็ามทาง   บรษัิทจะ

คนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกาหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิท ฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วนัเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม ่

เป็น 60 วัน) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมดัจ า 100% (หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิคา่

มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมดัจ า 50% (หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

 - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทวัร ์

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่ักคา่ใชจ้า่ย 100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารคา่ยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตวุสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของ

สายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้
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7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนินัน้ ๆ 

เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพ้ักแน่นอน)  

2. เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3ทา่น/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ
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เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง  

 

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซีา่ 

ออกมาวา่ทา่น ไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่วซีา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และ

ทางสถานฑตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ ทางบรษัิท ฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ใหก้บัทา่น เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยสถานฑตู

เป็นผูเ้รยีกเกบ็และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับทา่นทีพ่ านักอาศัย ศกึษา หรอื ท างานอยูต่า่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง ณ ประเทศ

ทีท่า่นพ านักอาศัยอยู ่

4. ทา่นทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้

 

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

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 

 


