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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 ดไูบ-ซรูคิ-หมูบ่า้น ISELTWALD-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้       × × √ 

3 ยอดเขาจงุเฟรา-EIGER EXPRESS-เมอืงลเูซริน์ √ √ √ 

4 เมอืงเซนตม์อรติส-์BERNINA EXPRESS-เมอืงโคโม ่ √ √ √ 

5 ทะเลสาบโคโม-่SERRAVALLE DESIGNER OUTLET  √ √ × 

6 กรงุมลิาน-ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม-่สนามบนิ √ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

    

UNIQUE SWISS ITALY 7 DAYS 
ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา รถไฟ BERNINA EXPRESS  
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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม  ิ           (-/-/-)  

 

22.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม-ิดูไบ-ซูรคิ-หมูบ่า้น ISELTWALD-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้      (-/-/D) 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่

EK385 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

05.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK087 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

12.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร  

 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้าน ISELTWALD 

เป็นหมู่บา้นที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนานตัง้แต ่

ค.ศ.1146 ประกอบดว้ยทัศนียภาพทีส่วยงาม

ของทะเลสาบเบรยีนซ ์ 

 อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้น

ตามอัธยาศัย นอกจากนัน้ทีห่มู่บา้นแห่งนี้ยัง

เ ป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าซีรี่ย์ชื่อดัง 

Crash Landing On You  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake)  

 

 จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่หอ้ดังหลากหลายที่ผลติในสวสิ ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 

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

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  
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  Crystal Hotel Interlaken หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ยอดเขาจงุเฟรา-EIGER EXPRESS-เมอืงลเูซริน์       (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกรนิเดลวาลด  ์เพื่อเตรียมตัว

เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาจงุฟราว TOP OF EUROPE โดย

กระเชา้ไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึง่เป็นกระเชา้ใหม่

ล่าสุดที่จะพาทุกท่านขึน้สู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาท ี

(จากสถานี Grindelwald Terminal ไปยัง Eiger Glacier 

Terminal) ซึ่งยอดเขาจุงฟราวไดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่

อยู่บนความสูงกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 4,158 เมตร ทีม่ีห่มิะ

ปกคลมุตลอดทัง้ปี  

 

 น าท่านชม กลาเซียร์ หรือธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้น

สนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง(Plateau) หรอืเลอืก

เดินไปยัง SPHINX ซึง่เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  

 

 ชม ถ า้น า้แข็ง ที่แกะสลักให ้สวยงาม อยู่ ใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง 

Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกับการสง่

โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา จากนัน้น าทา่นลงจากยอดเขาจงุเฟรา และน าทา่น 

  

 เดนิทางสู ่ เมอืงลูเซริน์ อดตีหัวเมอืงโบราณของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดร้ับสมญานามว่า 

หลังคาแหง่ทวปียโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขา

แอลป์แลว้ ก็ยังมภีูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ยดง

ดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  
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 น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเปล หรอื

สะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็น

สะพานไมท้ี่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็น

สัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลยทเีดยีว 

สะพานวหิารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ

โบราณ เชือ่มต่อไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแต่ละ

ชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมา

ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทีปั่จจบุันสะพานไมน้ี้ถกู

ไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบหมด  

 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ 

เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีห่ัวของสงิโตจะมโีลห่ ์

ซึง่มกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรยี์

รูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเสน้ 

ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดย

สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้

หาญ ซือ่สัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชวีติในประเทศฝร่ังเศส 

ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญ่สมัย

พระเจา้หลยุสท์ี ่16 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Ibis Style Luzern City หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนตม์อรติส-์ BERNINA EXPRESS -เมอืงโคโม่          (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนตม์อรติส ์(St. Moritz) เป็น

เมอืงรสีอรท์หรใูนหบุเขาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่นสว่น

หนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสงูที ่1775 ม. เหนือน ้าทะเล 

ซึง่ทางตะวันออกของเทอืกเขามยีอดภเูขา Piz Bernina ตระหงา่น

สงูทีส่ดุ ทีร่ะดับ 4049 ม. อยู่หา่งจากตัวเมอืงไปทางทศิใตเ้พยีง
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ไมก่ีก่โิลเมตร เซนตม์อรติส ์แบง่ออกเป็นสองสว่น คอื สว่นทีอ่ยูบ่นเขา และสว่นทีร่าบโดยมทีะเลสาบขัน้

อยูต่รงกลาง 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS 

หนึง่ในเสน้ทางของรถไฟ Glacier Express ซึง่เป็นรถไฟ 

Panoramic Train ทีช่า้ทีส่ดุเพือ่ใหท้า่นสัมผัสบรรยากาศ

เสน้ทางรถไฟทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม เป็นเสน้ทางมชีือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของ Switzerland ทา่นไดช้ืน่ชมทวิทัศนส์องขา้ง

ทางทีส่วยงาม  

 

 โดยรถไฟนัน้จะเดนิทางขา้มผ่านเทอืกเขาแอลป์บนความสงูกวา่ 2,000 เมตรจากกระดับน ้าทะเล และยัง

เป็นเสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาตทิีอ่งคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรับ โดยจดุหมายปลายทางของ

รถไฟจะอยู่ที ่เมอืงทริาโน่ เมอืงเล็กๆ ทีอ่ยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือของประเทศอติาลแีละเป็น

เมอืงชายแดนระหวา่งประเทศอติาลกีบัสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงโคโม ่เป็นเมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบั

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โคโมเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสาบ

โคโม โคโมเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมแหง่หนึง่ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Hotel Cruise หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ทะเลสาบโคโม-่SERRAVALLE DESIGNER OUTLET             (B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม 

(Lago di Como) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงาม

ทีส่ดุของอติาล ีตัง้อยู่ใกลก้ับเมอืงโคโม ในแควน้ลอม

บาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง

เทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูที่
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ยังมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่ หลายจดุบนชายฝ่ังเป็นชอ่งเขาแคบและหนา้ผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ

คอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหก้ับ

ดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดปี จงึท าใหส้ามารถเลน่สกหีมิะไดต้ลอดเวลา 

นีค่อืจดุดงึดงูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาทอ่งเทีย่วพักผอ่นกนัอยา่งไมข่าดสาย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Serravalle Designer Outlet เป็นสถานทีท่ีร่วมสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจาก

หลากหลายเมอืงและจากดไีซเนอรช์ัน้น าระดับแถวหนา้ของอติาล ีมรีา้นคา้แฟชั่นและสนิคา้ต่างๆกว่า 

180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin 

Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอืน่ๆ โดยสนิคา้แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต ่

30% - 70% ตลอดทัง้ปี   อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารได ้

ภายใน OUTLET) 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Holiday Inn Milan Nord Zara หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก กรงุมลิาน-ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม-่สนามบนิ                     (B/L/-) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (MILAN) เมอืงส าคัญทาง ภาคเหนือของอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ

ลอมบารเ์ดยี ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซึง่หมายถงึอยูก่ลางทีร่าบ มชีือ่เสยีงใน

ดา้นแฟชัน่และศลิปะ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 น าทา่นเทีย่วชม ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม ่(Piazza Del 

Duomo) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

หรอื ทีเ่รยีกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไวใ้ชเ้รียก

มหาวหิารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้

เสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 

135 ยอด จงึมชีือ่เรยีกวา่ "มหาวหิารเมน่" มรีปูสลักหนิ
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ออ่นจากยคุตา่งๆ ประดับอยูก่วา่สามพันรูป บนยอดของมหาวหิารมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่

มาดอนน่า และบรเิวณนัน้ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ชมุนุมของผูค้นมาทกุยคุสมัย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตาม

อธัยาศัย  

 

 ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงมลิาน 

 

21.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส  ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่

EK092 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิดไูบ-กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-) 

 

06.50 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจัดการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวันอาทติย ์

 

 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 2566 8-14 / 23-29 ม.ีค. 79,900 12,000 

เมษายน 2566 

3-9 เม.ย. (วนัจกัร)ี 89,900 

12,000 
26 เม.ย.-2 พ.ค. 79,900 

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

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าทา่น

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียังไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

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

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภัย) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 5 วัน = 10 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนียมทา่น

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่

วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

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

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และทา่นไดรั้บการอนุมัตวิซีา่แลว้ ทาง

บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และทา่นสามารถน าวซีา่นี้ไปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่า่น

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพียงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 



Page 10 of 11 

 

 

 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
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โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


