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วันท ี� 1  กรุงเทพ(สนามบ ินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช ั *น4 สนามบ ินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์(EK) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
วันท ี� 2  ซ ูร ิค-ล ูเซ ิร์น-อนุสาวรีย์ส ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อ ินเทอร์ลาเคน-ทะเสาบเบรียนซ์  
   สะพานอเซล์ทวาลด์  
01.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซ ูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

โดยสายการบินเอ มิ เ ร ต ส์ (EK) เที�ยวบินที� EK385 (01.15-

04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 17.05 ชั�วโมง (รวมเวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน

เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซ ูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลา

ท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมือ งลูเ ซิร์น (Luzern) เมืองพักตาก
อา ก าศ ที� มี นัก ท่อ งเที� ย ว ม า กที� สุ ด ใ น ส วิ ส  แ ต่ ยั ง รัก ษ า
สภาพแวดล้อมไว้ได้ เป็นอย่างดี เมืองที�ได้ชื�อว่านักท่องเที�ยว
บันทึกภาพไว้มากที�สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที�สวยงามท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิร์น เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบ
สมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา 
พรรณออกดอกบานสะพรั�ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย 



 

นําท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวร ีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ�งแกะสลักอยู่บนหน้าผา
ของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส 
ซึ�งทํางานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุย ส์ที� 16 แห่ง
ฝรั�งเศส จากนั 9นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ�งข้าม
แม่นํ 9ารอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที�เก่าที�สุดในโลกมีอายุ
หลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานที�แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื�อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี�ยมกลางนํ 9า ที�จั�ว
แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื�องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ 9งที�มีร้านตัวแทนจําหน่าย
นาฬิกาชื�อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี� ร้านขายของที�ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ9ง
สินค้าชั 9นดี ที�มีชื�อเสียงตามอัธยาศัย จากนั 9นนําท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ�งในเมือง
ท่องเที�ยวที�สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ�งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบ

เบร ียนซ์ (Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกัน
บ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที�ตั 9งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนั 9นตามรอยซีรี�ย์ดัง Crash Landing 
On You ที�สะพ านอิเซ ล์ทวาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ�งตั 9งอยู่ทางฝั�งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake 
Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุ
ใจ 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร สุดพ ิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจําชาต ิของสวิส 
พักที� Hotel Krebs Interlaken หร ือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
 

วันท ี� 3  อินเทอร์ลาเคน-ชเตเคิลแบร์ก-เขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-เมอร์เรน 
เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 



 

 ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับพัก1คืน เพื�อพักบนโรงแรมที�เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ 
เพื�อความสะดวกในการถือขึ 9นเคเบิ 9ลคาร์ *** นําท่านเดินทางสู่ช เตเคิลแ บร์ก(Stechelberg) เพื�อนั�ง
เคเบิ 9ลคาร์  นําท่านข ึ *น ก ร ะ เ ช้ า สู่ ย อ ด เ ข า
ชิลธ อร์ น(Schilthorn) เพื�อไปชมทิวทัศน์แบบพา
โนรามา ซึ�งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทําให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอด
ภูเขาหิมะเลื�องชื�อ ทั 9งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้
อย่างใกล้ชิดยิ�งขึ 9น นอกจากนี 9 ชิลธอร์นยังเคยเป็น
ที�ถ่ายทําภาพยนตร์ชื�อดังอย่าง James Bond 007 
ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret 
Service” กับฉากแอคชั�น ท่ามกลางหิมะ ซึ�งสวม
บทบาทโดย จอร์จ เล เซนบี จึงทําใ ห้บนนี 9มี
พิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 
007 ที�จัดแสดงเรื�องราวน่ารู้ จากภาคต่างๆ พร้อม
ให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กัน ได้
อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื�มดํ�าไปกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที� Skyline View Platform ได้
เวลาพอสมควรนําท่านนั�งเคเบิ 9ลคาร์กลับสู่เมอร์เรน 

กลางวัน ร ับ ป ร ะทานอ าห ารก ลางวัน  ณ ภัต ต าค าร
บนธ ิลธอร์น หมุน 360 องศา 
นั�งเคเบิ 9ลคาร์กลับไปยังเม ืองเมอ ร์ เ ร น(Murren) 
ในตํานานที�ได้ขึ 9นชื�อว่างดงามที�สุดแห่งหนึ�งของ
สวิตเซอ ร์แลนด์  อยู่ สูงกว่าระดับนํ 9าทะเลกว่า 
1,650 เมตร เมืองนี 9ขึ 9นชื�อว่า เป็นเมืองที�ปราศจาก
รถยนต์ ที�อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที�รายล้อมด้วย



 

ทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) 
ให้ได้ชื�นชม ที�ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั 9งในชีวิต  

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที� Hotel Alpenruh, Murren (โรงแรมบนเขา ไม่มีห้องสําหรับพัก 3ท่าน // ต้องแยกและเพิ ม 1 

ห้องพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ ม 100 CHF/ห้อง/คืน) 
 

วันท ี� 4  เมอร์เรน-เฟียช์-อเล ็ตช์อารีนา-นั�งรถไฟกลาเซียร์เอ ็กซ์เพรส-เซอร์แมท 
เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับพัก1คืน เพื�อพักบนโรงแรมที�หมู่บ้านเซอร์แมทบนเทือกเขา เพื�อ
ความสะดวกในการโดยรถไฟขึ 9นเขา*** 
นําท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) หมู่บ้านที�มีสถานี
รถไฟเพื�อต่อเคเบิ 9ลคาร์ไปชมธารนํ 9าแข็ง เอ็กกิส
ฮอร์น (Eggishorn) ที�ระดับความสูง 2,869 เมตร 
นั�ง เคเบิ 9ลคาร์ ไปยั งอ เ ล็ ต ช์ อ าร ี น า( Aletsch 
Arena) ธารนํ 9าแข็งที�ยาวที�สุดในเทือกเขาแอลป์ 
ได้รับการขึ 9นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 
อเล็ตช์อารีนาที�จุดชมวิวธารนํ 9าแข็งเอ็กกิสฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพอันสวยงามธารนํ 9าแข็งบน
เทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บนอเล็ตช์อาร ีนา 



 

นําท่านเดินทางสู่ส ถานีบ ร ิก (Brig) นําท่านนั� ง
ร ถ ไ ฟ ก ล า เ ซี ย ร์ เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส ( Glacier 
Express) ซึ�งได้รับการขนานนามว่า “รถไฟด่วนที�
วิ�งช้าที�สุดในโลก” ไปชมทัศนียภาพธรรมชาติอัน
สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื�อไปยัง
เมือ งเซ อร์ แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที�ต้องเดินทางโดยสาร
รถไฟเท่านั 9น ซึ�งปลอดมลภาวะทั 9งปวง เพราะไม่มี
รถยนต์ที�ใช้นํ 9ามันเป็นเชื 9อเพลิง ทั 9งเมืองใ ช้รถ
แบตเตอร์รี� จักรยาน และเมืองเดินเท่านั 9น นําท่าน
เดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที�เห็นทั 9งตัวเมือง
เซอ ร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
สูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิq สัมผัสบรรยากาศ
รอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที� Hotel Gornergrat Dorf, Zermatt หร ือเท ียบเท่า 

(หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิqนั�งรถไฟ Local Train เข้าสู่เมืองเซอร์แมทแทน ในกรณีที�รถไฟ Glacier Express เต็ม) 
 

วันท ี� 5  เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
   เบิร์น 
เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื�นตาตื�นใจกับการนั�งรถไฟฟันเฟือง
สู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ�งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนํ 9าทะเล ตื�นตาตื�นใจ
กับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ�งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื 9อมชื�นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลิน



 

กับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ�งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้าง
ใ หญ่ ส นุก สน าน กับ ก าร เ ล่น หิม ะ แ ละ ชม
บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ย อ ด แ ม ท เ ท อ ร์ ฮ อ ร์ น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที�มีปลายคุ้มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์
นําไปเป็นแบบเครื�องเล่นบิwกธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุก ดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิ วทั ศน์
โดยรอบที�สวยงาม จากนั 9นพาท่านนั�งรถไฟลงไปที�
สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟ
เ ฟ ล (Riffelsee) หนึ� งจุดหมายที�ชมย อ ด เ ข า
ไ คลน์แ มทเทอ ร์ ฮอ ร์ น  (Klein Matterhorn)ได้
สว ย ที� สุ ด ด้ าน หน้ าเ ป็ นทุ่ งหญ้า ทุ่ง ดอกไม้  
ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพ
ประทับใจกันจนเต็มที� 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่กร ุงเบ ิร์น (Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีนํ 9าตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็น
เมืองหลวงที�มีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองที�มีแม่นํ 9าล้อมรอบไว้ทั 9ง3 ด้าน ชื�อว่า “เบิร์น” มากจากคําว่า
แบร์ ซึ�งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นํามาตั 9งชื�อเมือง เป็นการตั 9งชื�อเมืองตามสัตว์ที�เจอเป็นตัว
แรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี 9 แม้กระทั�งธงยังเป็นรูปหมี ถังขยะรูปหมี 
ร้านค้า โรงแรมหลายแห่งก็เป็นรูปหมี ของฝากของที�ระลึกก็หมี 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที� Hotel Ambassador, Bern หร ือเท ียบเท่าระดบั 4ดาว 

 
วันท ี� 6  เบิร์น-บ่อหมีส ีนํ *าตาล-ย่านเมืองเก่า-ซ ูร ิค-สนามบินซูร ิค 



 

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
นําท่านชมบ่อหมีสีนํ *าต าล(Bear Park) สัตว์ที�
เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นําท่านชมมาร์กาส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และบูติค เป็นย่านที�ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินเที�ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นํา
ท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที�มี
ระดับสูงสุดของเมืองนี 9 ถนนกรัมกาสเซ ซึ�งเต็มไป
ด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคาร
โบราณ ชมนาฬ ิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทร ัม อายุ 800 ปี ที�มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั�วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละ
ครั 9ง นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ�งก่อสร้างทางศาสนาที�ใหญ่ที�สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ถูกสร้างขึ 9นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที�บรรยายถึงการตัดสินครั 9งสุดท้ายของพระเจ้า   

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่เม ืองซ ูร ิค(Zurich) ศูนย์กลาง
การเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ�ง
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
แห่งนี 9ตั 9งอยู่ริมฝั�งแม่นํ 9าลิมแม็ท และทะเลสาบซู
ริค ตัวเมืองอุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพัก
ตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั�งทะเลสาบซู
ริค นําชมความสวยงามของโบสถ์เซ ็นต์ปีเตอร์
(St.Peter Church) โบสถ์แห่งนี 9มีจุดเด่นอยู่ที�นาฬิกาซึ�งเป็นนาฬิกาที�มีขนาดใหญ่ที�สุดกว่าโบสถ์อื�นๆ ใน
ยุโรป จากนั 9นให้ท่านได้เดินเล่นเที�ยวชมบรรยากาศเรียบแม่นํ 9าลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์มีเวลาให้
ท่านได้เดินเล่นเที�ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ 9งของที�ระลึกพื 9นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 



 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบ ินกรุงซ ูร ิค เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ 

22.15 น. ออกเดินทางจากกรุงซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเ รต ส์ (EK) เที�ยวบินที� EK86 (22.15-
06.25(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 ชั�วโมง (รวมเวลาแวะ

เปลี�ยนเครื�องที�สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

วันท ี� 7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื�อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี 9ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์มี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 150 CHF (อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี�ยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าที�พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื�อโรงแรม SHA+ ได้ที� https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 



 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด ี�ยว 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 

11 - 17 เม.ย. 65 95,999.- 95,999.- 18,900.- 

พุธ-องัคาร 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 13 - 19 เม.ย. 65 95,999.- 95,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดแรงงาน) 25 เม.ย. - 01 พ.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดวสิาขบูชา) 09 - 15 พ.ค. 65  89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 23 - 29 พ.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษาราชินี) 30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 13 - 19 ม.ิย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 27 ม.ิย. - 03 ก.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อตัราค่าบรกิารนีEรวม  
1. ค่าตั
วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั�นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 
2. ค่าที�พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธิในการ
ปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร์หรือมีเทศกาล // และบางโรงแรมอาจไม่มี
หอ้งพักสําหรับ 3 ท่าน (อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ�ม ในการเพิ�มหอ้ง) 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํ�าหนักกระเป๋า (นํ Eาหนกั 25 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสาย
การบนิที�มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ�าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที�สายการบนิเรียกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ�ามันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าวีซ่าเชงเกน้และบรกิาร 



 

10. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีEไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํ�ามันที�สายการบนิเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั
วเครื�องบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม  
6. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจและนํEาใจจากท่าน  
 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�นั�งจะยืนยันเมื�อไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูที้�เดนิทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองควิยื�นวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจอง
ทัวร์โดยอัตโนมัต ิ

3. เมื�อไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดทั้นที 
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั
วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั�งแบบหมู่
คณะและยื�น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื�อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั�งหมด 

 
เงื�อนไขการชําระค่าทวัรส่์วนที�เหลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนที�เหลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึEนจรงิ 
 
 
 
 
 



 

ขอ้มูลเบืEองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซี่าและการยื�นวซี่า 
1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึ�น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ด ินทางที�ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที�ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง
ในการยื�นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังส ือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องต ัJวเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
1. ทางบริษัทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั
วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMการเรียกเก็บค่ามัดจําตั
วเครื�องบิน ซ ึ�งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั
วเครื�องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนื�องจากเป็นตั
ว Charter Flight 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�
เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหา
ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเท่านั�น 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื�องจากเป็นราคาตั
วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวร์ชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก 

เลื�อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บริษัทขอสงวนสทิธิMในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที� บรษัิทฯกําหนดไว ้ (15ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที�เกิดจาก
การยกเลกิของท่าน  



 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถ
เรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั
ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที� สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

4. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / 
ค่ามัดจําตั
วเครื�องบนิ หรือค่าตั
วเครื�องบนิ (กรณีออกตั
วเครื�องบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ) 

5. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั
วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั �งหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิMในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั�งหมด 

 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมตํิ�า 
3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิMในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะ

ทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซ ึ�งข ึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 

 


