GRAND SWITZERLAND 9 วัน (EK)
ซูรคิ -น้ ำตกไรน์-ยอดเขำจุงเฟรำน์-ล่องเรือชมทะเลสำบลูเซิรน์ -ยอดเขำริกิ
ลูเซิรน์ -รถไฟเบอร์นินำ-กลำเซียเอ็กซ์เพลส-แทซ-เซอร์แมท
ยอดเขำกอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น)-มองเทรอ-โลซำนน์-เจนี วำ-เบิรน์ -ซูรคิ

กำหนดกำรเดินทำง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิดทัง้ ในประเทศไทยและ
ประเทศตามรายการทัวร์
วันแรกของกำรเดินทำง
ประเทศไทย
22.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สองของกำรเดินทำง
01.05 น.
12.25 น.

คา่
ทีพ่ กั

ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 05.00-08.25 น. ***
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพือ่ นาท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน์ ทีร่ ายล้อมไปด้วยเทือกเขา
แอล์ป ซึง่ ทะเลสาบลูเซิรน์ เป็ นทะเลสาบที่มนี กั ท่องเที่ยวมาเยือนมากทีส่ ุดในสวิสฯ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (68 กม.)...เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ (ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ) นาฬกิ าดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด
อย่างทีห่ ลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส ถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ประเทศไทย - ซูรคิ - ล่องเรือทะเลสำบ - อินเทอร์ลำเก้น

อินเทอลำเก้น - ยอดเขำจุงฟรำวน์ - กลินเดอร์วำลว์ - ลูเซิรน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดอร์วาลว์ เพือ่ พาท่านนัง่ กระเช้าไอเกอร์
เอ็กซ์เพรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่สถานี EIGERGLETCHER ด้วยเวลา
เพียง 15 นาที และต่อด้วยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE
เมือ่ ถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขา
มากมายทีป่ กคลุมด้วยหิมะ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสและเล่นสนุกกับการ
เล่นหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขา
จากนัน้ อิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ทจ่ี ะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร จึงนาท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีก
เส้นทางหนึ่ง โดยการนัง่ รถไฟชมวิวทิวทัศน์อกี ฝัง่ สู่ เมืองเลาเทิรน์ บรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)…
เดินทางถึงเมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (79 กม.)...นาท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ งิ โต (LION
MONUMENT) ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึง่
ทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรัง่ เศส นาท่านเดินข้ามสะพานไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ุด
ของลูเซิรน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่ เป็ นสะพานไม้ทม่ี หี ลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่นา้ รุซซ์ (REUSS)

คา่
ทีพ่ กั

อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นาของสวิสตามอัธยาศัย
อาทิ นาฬกิ าชัน้ นา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (VADUZ) (132 กม.) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆที่
ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเล...อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) (180 กม.) เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วย
บ้านเรือนสไตล์อติ าเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้ รอบครอง เน้นความเรียบง่าย
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนนา้ นา้ พุ ทะเลสาบ เนินเขา ทีล่ อ้ มรอบ ทาให้ดู
โดดเด่น…
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพือ่ เดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS ไปยัง เมืองเซนต์
มอริทซ์ (ST MORITZ)
ถึงสถานี เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST MORITZ) เมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีท่มี ชี ่อื เสียง
ระดับโลก โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(GRAUBÜNDEN)เป็ นรัฐที่ใหญ่ท่สี ุดและอยู่ทางตะวันออก
สุดของประเทศ ตัง้ อยู่บนยอดที่สูงทีส่ ุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยงั เคยได้รบั
เลือกให้เป็ นสถานทีแ่ ข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาว 2 ครัง้ ..นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

อันเดอร์แมท - กลำเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) ...เมืองเล็กๆน่ารักๆ ทีถ่ ูกโอบล้อมด้วยเทือกเขา
แอลป์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถไฟสายสาคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นามว่า
กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) (ชัน้ 2) ท่านจะได้ช่นื ชมกับสายธาร และขุนเขาทีส่ ลับซับซ้อน
สวยงามเกินคาบรรยาย จนกระทัง่ รถไฟกลาเซีย เอ๊กซ์เพลส ....เดินทางถึงเมืองแทซ (TASCH)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
TASCH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

ลูเซิรน์ - วำดุส - ทีรำโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนต์มอริทซ์ - ลูเซิรน์

แทซ - เซอร์แมท - ยอดเขำกอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - โลซำนน์ - เจนี วำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) (39 กม.)...เมืองตากอากาศทีส่ วยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูง
กว่าระดับนา้ ทะเล 1,620 เมตร ซึง่ สงวนสถานทีไ่ ว้ให้มแี ต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และนา้ มันเข้า
มา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีม่ ไี ว้บริการนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทาง
ครัง้ นี้
นาท่านเดินทางโดยรถไฟ จาก เซอร์แมท (ZERMATT) สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ผ่านชมทิวทัศน์อนั ยิ่งใหญ่
สวยงามทัง้ สองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ทีม่ คี วามสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 3,286 เมตร ทีน่ ่ีท่านจะได้พบ
จุดทีส่ วยทีส่ ุดของการชมยอดเขาต่าง ๆ และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินทีง่ ดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมความงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น…นาท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองแทซ
(TASCH) แล้วนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (140 กม.)...ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ
ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ ตัง้ อยู่บนจุดยุทธศาสตร์ทด่ี ีทส่ี ุด และทาเลทีง่ ดงามทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) เป็ นสถานทีเ่ คยคุมขังนักโทษการเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในอดีต
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (31 กม.)...ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้ งปลาซแชง
ฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1718 และเป็ นอาคารแบบโกธิคทีค่ วาม
สวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย ...
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (66 กม.)... เมืองสาคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่
บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่ รี ูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RAMADA ENCORE GENEVE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง

เจนี วำ - เบิรน์ - เวกกีส ์ - ยอดเขำริกิ - ซูรคิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึก
สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬกิ าดอกไม้ ชมนา้ พุเจทโด ที่สูงถึง
130 เมตร สัญลักษณ์ทง่ี ดงามริมทะเลสาบเจนีวา
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE) (160 กม.)......เมืองทีม่ นี า้ พุมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชม
กรุงเบิรน์ เมืองที่ได้รบั ตาแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมทีอ่ งค์การยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว้
ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปจั จุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูตคิ เป็ นย่านที่
ปลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการเดินเทีย่ ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาส
เซ ถนนที่มรี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ทม่ี ี “โชว์” ให้ดูทกุ ๆชัว่ โมงที่
นาฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทเ่ี ป็ น
สัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวกกีส ์ (WEGGIS) (136 กม.) เมืองน่ารักริมทะเลสาบลูเซิรน์ เป็ นเมืองเล็กๆ ทีม่ ี
ความเป็ นธรรมชาติ อากาศดี...แล้วนาท่านนัง่ รถไต่เขา RIGI ถือเป็ นรถไต่เขาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในยุโรป จากความ
สูงจากระดับนา้ ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (RIGI KULM) เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันในฐานะ ราชินีแห่งเทือกเขา
(MONS REGINA) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา อิสระชมวิวแบบพา
โนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบลูเซิรน์ (LUZERN) และ ซุก (ZUG)
นาท่านลงจาก ยอดเขาโดยเคเบิ้ลคาร์ ทีจ่ ะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ทแ่ี ตกต่าง จนกระทัง่ ถึง เมืองเวกกีส ์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (49 กม.)...ชมเมืองซูริค บริเวณถนน
BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้ งทีห่ รูหราที่สุดในเมืองซูริคและใหญ่ทส่ี ุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้
ไม่ใช่ถนนสายทีด่ ีทส่ี ุดในสวิสอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นถนนที่ดที ส่ี ุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ นทีต่ งั้
ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจาเมือง ทีม่ คี วามงดงามของศิลปะที่ผสมผสาน
กันระหว่างสวิส และเยอรมัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า

….…. น

คา่
ทีพ่ กั

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
เช้า

ซูรคิ - น้ ำตกไรน์ - ประเทศไทย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ นา้ ตกไรน์ นา้ ตกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ช่นื ชม
ธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK086/EK372
*** เปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ 0625-0940 น. ***

22.15 น.

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง
18.55 น.

ประเทศไทย

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
หมำยเหตุ

กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
วันทีเ่ ดินทำง
24 ก.ย.-2 ต.ค. / 6-14 ต.ค. / 12-20 ต.ค.
16-24 ต.ค.
6-14 พ.ย.

ผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่)

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม

100,900.105,900.100,900.-

15,900.-

2-10 ธ.ค.
25 ธ.ค.-2 ม.ค. / 26 ธ.ค.-3 ม.ค.

105,900.110,900.-

18,900.-

*ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมันและ/หรือภำษีประกันภัยกำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ*

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดย
บริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพัก
เนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ าย
เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าทิป

อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน

จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% เฉพาะค่าบริการ ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษค่าบริการพิเศษ
ต่าง ๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด
***กรุณำอ่ำนเงื่อนไขและหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพรำะรำยกำรทัวร์ที่ท่ำนได้รบั ถือเป็ นสัญญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษทั และลูกค้ำ***
เงื่อนไขกำรจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขกำรชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจาเป็ นทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
เงื่อนไขกำรสำรองที่นงั ่
***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณี ที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม***
กรณี ยกเลิกกำรเดินทำง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจาเต็มจานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์
- กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้วทางบริษทั ฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณี
ออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่กี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีก
ครัง้ นึง)
- กรณีผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงือ่ นไข
สายการบินนัน้ ๆ เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบิน
และบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีทท่ี ่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมำยเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ี
ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ
๋
….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากที่มกี ารจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ่มี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทาง
เจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
• กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
• กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติ ไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อควำมซึ่งถือเป็ นสำระสำหรับท่ำนผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทำง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง
ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ

ตามเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณีท่ผี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้ นี้ ”

