
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค–เบร์ิน–บ่อหมีสีน า้ตาล-เวเวย์-มองเทรอซ์ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการสายการบินเอ

มิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ ยวบินที่  EK385 (01.05-05.00) // EK087 (08.25-12.25) ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.25 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ) 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง  

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Bern)  เบิร์นเป็นเมือง
หลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ Bern แปลวา่  Bear หรือ หมี นัน่เอง น าทา่นเย่ียมชมเมืองเบร์ิน ซึง่
เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ผ่านชม  เซนทรัม พอล 
คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของ

สถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์นี ้เป็นของ พอลคลี น าท่าน
เดินทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชม หอนาฬิกา



 

 

ไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเว
เว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์  ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls Of The Swiss 

Rivieera เพราะมีอากาศดี อบอุน่เกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาว
ตลกค้างฟ้าชาวองักฤษ และถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์อีกอย่างของเมืองเวเวย์ ส้อมยักษ์ The Fork 
ท่ีอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑ์เนสท์เล่น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมือง
เล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Villa Toscane, Montreux หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 แทสซ์-เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) น าท่าน
เดินทางต่อสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนัง่

รถไฟฟันเฟืองสู่กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือ
มา่นเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึง่ปกคลมุยอดเขาตดักบัสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า 
น าท่านสู่ลานหิมะอนักว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมท
เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตนูวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนกุดีสนีย์แลนด์ 
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาทา่นนัง่รถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดินทางโดยสาร
รถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถ
แบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตวัเมือง
เซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
สดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Gornergrat Dorf, Zermatt หรือเทียบเท่า 

 

        4 กรินเดลวัลด์เทอมินอล–จุงเฟรา–อนิเทอร์ลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด์เทอมินอล (Grindelwald Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้
รถไฟสูย่อดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไมเ่กิน 45 นาที ประหยดัเวลา

จากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่ไคลเน่ ไช
เดกก์ เพ่ือต่อรถไฟจุงเฟราไปยงัสถานีจุงเฟรายอค) ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF 
EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปก
คลุมด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน า้แข็งท่ี
สวยงามอยูใ่ต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ี

ยาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระให้ทา่นได้สมัผสัและเล่นสนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มท่ี
เก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้างท่ีเตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมชมวิวเขาแสนสวย 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม
และนา่ค้นหาเมืองหนึง่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel The Hey, Interlaken หรือเทียบเท่า 

 

 5 อเิซลท์วาลด์-ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโต–สะพานไม้ชาเปล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) 

ชมความสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake)  วิวสวยอีกแห่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกนับ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายท่ีตัง้อยู่ติด
กับริมทะเลสาบ  น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิ ร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีได้ช่ือว่า
นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทาง

ไหนก็จะเห็นภเูขาโอบล้อม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กื
อเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตาม
อธัยาศยั น าท่านถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของ
ภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์



 

 

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้
รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และ
ประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือม
ตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระ
เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหนา่ยนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็ม
บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านช็อคโกแลตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Ibis Styles Luzern City, Luzern หรือเทียบเท่า 

 

 6 ซุก-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล–ซูริค–จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-บาห์นฮอฟสตราสเซอ 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซุก(Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง ชม
หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมือง ซึ่งถกูสร้างขึน้ใน

ศตวรรษท่ี 13  น าทา่นชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล(St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิส์ิทธ์ิท่ีส าคญั
ของเมือง ตวัโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนีไ้ด้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตย์ตกดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอร์แลนด์ 
น าทา่นเย่ียมชมลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
ในยโุรป ร้านค้าท่ีผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนด์สวิส
ชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียง
ชิน้เดียวในโลก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ซึง่เป็นศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ 
และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าทา่นสู ่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตัรัุสเก่าแกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 
17 ในอดีต เคยเป็นศนูย์กลางของการค้าสตัว์ท่ีส าคญัของเมืองซูริค ปัจจบุนัจตัรัุสนีไ้ด้กลายเป็น
ชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบัน
การเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 



 

 

(Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึน้ในปีค.ศ.853 โดยกษัตริย์
เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู่ 
ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter Church) โบสถ์แห่งนีมี้จดุเดน่อยู่ท่ีนาฬิกา
ซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ บาห์นฮอฟสต
ราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ช่ือว่าแพงและหรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ัง
ถนนเป็นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่นร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ 
กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเส้นนีมี้ร้านขาย
นาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่า
ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์” ถัดจากถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ คือ ถนน
ออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัยุคกลาง ตลอด
สองข้างทางเป็นท่ีตัง้ของอาคารบ้านเรือนท่ีสร้างขึน้จากชา่งฝีมือในยคุกลาง ไฮไลท์การทอ่งเท่ียว
คือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าตา่งไม้แกะสลกัตามอาคารตา่งๆบนถนนแหง่นี ้น าท่านสู่
เมืองทิทิเซ่(Titisee) มืองท่ีเต็มไปด้วยต้นก าเนิดและธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตัง้อยู่ทางตอน
ใต้ของประเทศเยอรมนี สมัผสัความงดงามและประวตัิศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ท่ีหาไมไ่ด้นอกจากเมือง
นี ้ป่าด าเป็นเขตป่าสนท่ีมีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ท่ีรอยต่อระหว่างเยอรมนัและฝร่ังเศส ด้วยความ
หนาแนน่ของป่าสน เม่ือมองจากมมุสงู จะดเูป็นป่าสีด าขนาดใหญ่ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

  พักที่ Hotel Hofgut Sternen, Titisee-Neustadt หรือเทียบเท่า 

 

     7 ป่าด า–ซาร์ฟเฮาเซน–น า้ตกไรน์–ซูริค-สนามบนิซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัติดอนัดบัความ
สวยงามในยโุรป ท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา 
ป่าด า (Black Forest) เป็นเขตป่าสนท่ีมีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ท่ีรอยต่อระหว่างเยอรมันและ
ฝร่ังเศสด้วยความหนาแน่นของป่าสน เม่ือมองจากมมุสงูจะดเูป็นป่าสีด าขนาดใหญ่ น าท่านชม 
โรงงานนาฬิกากุ๊กกู (Cuckoo Clocks) ท่ีมีต้นก าเนิดจากป่าด าเมืองทิทิเซ่ ของแท้ต้องท าจาก



 

 

ไม้  สนแกะสลกั มีฟังก์ชนัการท างานทัง้ตีบอกเวลา มีนกร้อง, ตุ๊กตาเต้นร าและคนเล่ือยไม้ แสดง
ถึงวิถีชีวิตชาวทิทิเซ ่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองหลวงของรัฐชฟัเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 2008 มีอาคารเก่าในสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาหลายแห่ง ประดบัประดาภายนอกด้วยศิลปะเฟ
รสโกและประตมิากรรม มีน า้ตกไรน์ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว น าทา่นเท่ียวชม น า้ตกไรน์ (Rhinefall) 
เป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ด้วยความสงูของน า้ตก 23 เมตร และกว้างกว่า 150 เมตร น า้ตก
ไรน์นี ้เป็นน า้ตกโบราณ มีอายเุก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี และ เป็นน า้ตกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยุโรปและเป็นน า้ตกท่ีเกิดจากแม่น า้  ไรน์ อยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆช่ือ Neuhausen am 



 

 

Rheinfall กบั เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) ทางตอน
เหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาพอสมควร 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

21.55 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบนิท่ี 
EK086 (21.55-07.10(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
14.45 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

     8  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเด่ียว 
องัคาร-องัคาร 11-18 เมษายน 66 (วันสงกรานต์) 115,999 115,999 30,000 

องัคาร-องัคาร 25เมษายน-02 พฤษภาคม 66 98,999 98,999 30,000 

อาทิตย์-อาทิตย์ 01-08 มิถุนายน 66 98,999 98,999 30,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หาก

ทา่นได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร 
สายการบนิ หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 



 

 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบนิลา่ช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 ห้อง จะสะดวกกวา่ ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไข
แหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, 

คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 



 

 

5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอน

เข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 

วนัก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแล้ว ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ี เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนา
หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการ
จองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่วา่จะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสาย
การบนิและผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 



 

 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์
มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทัวร์ 
หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทาง
ให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนั
การออกเดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน
ถอนตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช าระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาใน
การขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว 
เชน่ สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 



 

 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้ว
ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ
และคืนคา่ทวัร์สว่นใดสว่นหนึง่ให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคน
เข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น 
โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ 
การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหา
การจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด , แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็น
ส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหาย
ของทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทาง
บริษัทฯจะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  



 

 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้
ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ 
ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจาก
คา่ใช้จา่ยทกุอยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้
ท่ีนัง่วิลแชร์ หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวม
เป็นส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  



 

 

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไม่
วา่จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ย
แล้วแตส่ายการบนิและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับ
แตร่ะบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติม
โดยมีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้า

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้
สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ
พร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้ จัดถือว่าท่านยอมรับ
ข้อตกลงแล้ว  



 

 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละ
ประเภทจะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็น
ห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรม
นัน้ๆ และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโ รป จะไม่ มี เค ร่ืองปรับอากาศเ น่ืองจากอยู่ ในแถบท่ี มีอุณภูมิ ต ่ า  
เคร่ืองปรับอากาศจะมีในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้อง
น าสมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็น
ผู้ เก็บ หากผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวี
ซา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดยสถานทูตเป็นผู้ เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่
หมดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 
 



 

 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


