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สมัผสักับ Bernina Express เสน้ทางรถไฟสายโรแมนตคิที่สวยที่สุดในยุโรป ซ่ึงเป็นมรดกโลก 

 

    
 

ก าหนดการเดินทาง :  4-10 ธ.ค. 62 (วันพ่อ) / 27 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 (วันปีใหม่) 

/ 11-17 เม.ย. 63 (วนัสงกรานต)์ / 30 เม.ย.-06 พ.ค. 63 

(วนัแรงงาน) 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั)  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G 

สายการบินลุฟตฮ์ันซา (LH) เจา้หนา้ท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระก่อนออกเดินทาง  

23.50 น.  เหินฟ้าสู ่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินลุฟตฮ์ันซา เที่ยวบินท่ี LH 773 

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)   แฟรงคเ์ฟิรต์ – สตราสบูรก์ - LE PETITE FRANCE  

06.00 น. ถึง สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ ... บริการรถโคช้รอรบัท่านท่ีสนามบิน 

เชา้ นําท่านเดินทางสู ่เมืองสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร / 3.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวง

ของแควน้อลัซาส ตั้งอยูบ่ริเวณลุม่แม่น้ําไรน์ บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีไดช้ื่อว่าเป็นหวัใจของ

ยุโรป  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าท่ีเรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามท่ี

ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแหง่หน่ึงของยุโรป ออกแบบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพทูั้งหลงัโดยสรา้งขึ้ นในชว่งกลางถึงปลายศตวรรษ

ท่ี 12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกวา่ 260 ปี อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

   
   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) สตราสบูรก์ – หมู่บา้นริคเวียร ์- EGUISHEIM - กอลมาร ์–  

     สตราสบูรก์ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางเท่ียว หมู่บา้นริคเวียร ์(RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร / 1 ชัว่โมง) ในแควน้อัลซาส ท่ีน่ี

เป็นหมู่บา้นเล็กๆน่ารกัๆในหุบเขาโอบลอ้มไปดว้ยไรอ่งุ่น มีชื่อเสียงในเร่ืองของไวน์ ถือเป็นแหลง่ผลิตไวน์ 

มีชื่อเสียงอันดับตน้ๆของประเทศ และไดร้บัการยกย่องเป็นหน่ึงใน LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 

FRANCE หมู่บา้นท่ีไดร้บัการขนานนามวา่เป็น หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝรัง่เศส บรรยากาศภายใน

หมู่บา้นจะคลา้ยกบัเมืองแหง่เทพนิยาย สีสนัสดใส บา้นเกือบทุกหลงัจะตกแต่ง และประดับประดาดว้ย

ดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิ้ นเล็กชิ้ นนอ้ยท่ีน่ารกัๆเต็มไปหมด   
 

   
 

นําท่านเท่ียวชม หมู่บา้นเล็กน่ารกัเมืองหน่ึงท่ีติดใจมากมายคือ EGUISHEIM เน่ืองจากตั้งอยู่ในเสน้ทาง

ชมชิมเท่ียวไรไ่วน์ของแควน้อลัซาส ซ่ึงมีชื่อในการผลิตไวน์ จึงมีนักท่องเท่ียวไปเยือนพอควรแมจ้ะเป็น

หมู่บา้นเล็กๆท่ีมีพลเมืองแค่ 1,600 คน ความน่ารกัของหมู่บา้นน้ีมีแค่ไหน ดไูดจ้ากเครดิตท่ีไดร้บัเลือก

เป็นหมู่บา้นท่ีเป็นท่ีโปรดปรานชื่นชอบท่ีสุดของฝรัง่เศส (VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจาํปี 

2013  และยงัเป็นสมาชิกในกลุม่ LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE ซ่ึงแปลวา่ “หมู่บา้นท่ีสวย

ท่ีสุดของฝรัง่เศส” โดยมีคุณสมบติัตรงตามกาํหนดท่ีวา่ ตอ้งมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ตอ้งมีลกัษณะ

บรรยากาศของความเป็นชนบทอยู ่และตอ้งมีโบราณสถานแหง่ชาติอยูใ่นเมืองใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชม 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นําท่านเดินทางต่อสู ่เมืองกอลมาร ์(80 กิโลเมตร / 1.15 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ อนัเป็นเมืองบา้นเกิดของ 

จิตรกร และชา่งแกะพิมพม์ารติ์น โชนเกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บารต์อลดี ผูอ้อกแบบ

อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก เมืองหน่ึงของฝรัง่เศส และเป็นสถานท่ีท่ีคู่รกัมัก จะ

ใหค้าํสญัญาในความรกัระหวา่งกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือน

เก่าแก่ จึงทาํใหเ้มืองกอลมาร ์เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีโรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน 
 

  
 

  เดินทางถึง เมืองกอลมาร ์นําท่าน ชมเมืองกอลมาร ์ดินแดนแหง่ความงาม ท่ีมีตึกราบา้นชอ่งสวยงาม 

มีจุดเด่นอยูท่ี่ความงามของดอกไมท่ี้มีอยูท่ัว่เมือง จดัเป็นอีกเมืองท่ีถกูจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก 

จนไดร้บัการขนานนามว่า ลิตเต้ิลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็น

อนัดบัตน้ๆของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมี

บา้นเรือนท่ีสวยงาม และไดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี 

  บา้นเรือนแบบน้ี เรียกวา่ COLOMBAGE (ฝรัง่เศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมัน) เป็นบา้นคร่ึงไม้

ซุงซ่ึงเป็นแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละเห็นไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพิเศษของบา้นจะข้ึนโครง

บา้นดว้ยไมท้ั้งหลงัรวมทั้งหลงัคาก่อน จากน้ันก็จะโบกปูนระหว่างช่องไมแ้ลว้ทาทับดว้ยสีสนัสวยงาม

ตามใจเจา้ของบา้น เมืองน้ียงัมีคลองน้ําไหลผ่าน ซ่ึงบริเวณน้ีถกูเรียกวา่ LITTLE VENICE เป็นมุมบงัคบัท่ี

นักท่องเท่ียวสว่นมากตอ้งมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก … จนไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัท่ี 

ชานเมืองสตราสบูรก์ 
 

   
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  สตราสบูรก์ - ลเูซิรน์ – อนุสาวรียสิ์งโตลเูซิรน์ - สะพานไมช้าเปล 

     - เซนตก์ลัเลน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (228 กิโลเมตร / 3.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีคุน้เคยดีสาํหรบัคนไทย เมืองท่ี

มีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือนมากท่ีสุด และยังมีความสาํคัญในดา้นการก่อกําเนิดสมาพนัธรฐัอีกดว้ย 

เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีชื่อวา่เวียวาลดส์แตรท์เตอรห์มายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรฐั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นําท่านชม อนุสาวรียสิ์งโตลูเซิรน์ (LION MONUMENT) อนุสาวรียร์ปูสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จ

กลางเมืองลเูซิรน์ และเป็นอนุสาวรียส์าํหรับทหารสวิสท่ีตายในหน้าท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวลู

เซิรน์ สาํหรบัความกลา้หาญและความซ่ือสตัยใ์นหนา้ท่ี แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึง

มีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิสเซอรแ์ลนดอ์ยู ่ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกั

อยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่คศ1819-1821สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย์

และรกัภกัดี  
 

   
 

  นําท่านชม สะพานไมช้าเปล (CHAPEL BRIDGE) สญัลกัษณข์องเมืองท่ีใครๆ ก็มักมาถ่ายรูปท่ีสะพาน

แห่งน้ี เป็นสะพานไมอ้ันเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 14 โดย

ตลอดแนวสะพานน้ันถกูประดบัดว้ยภาพเขียน ท่ีบอกเล่าถึงประวติัของประเทศแห่งน้ีเป็นจํานวนมาก 

สรา้งขึ้ นเพ่ือทอดตวัขา้มแม่น้ํารอยส ์ตั้งอยูริ่มทะเลสาบทอดขา้มแม่น้ํารอยส ์ตลอดสะพานประดับดว้ย

ภาพเขียน ท่ีบอกเลา่ถึงประวติัศาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี สะพานน้ีเคยถกูไฟไหมเ้สียหายมากใน

ปี 1993 แมบ้างสว่นจะถกูไฟไหมแ้ละไดร้บัการบรูณะจนสวยงาม 

  ใหท่้านมีเวลาเท่ียวชม เมืองลูเซิรน์ เมืองสวยงามท่ีน่าชอ้ปป้ิง หรือจะเรียกว่าเมืองบูติกก็ไม่ผิด ท่าน

สามารถเดินเล่นไปตามถนนสายแคบๆ หรือจตุรสั สแควรแ์ละเพลิดเพลินไปกับรา้นคา้โอ่อ่า ไดพ้บ

สินคา้ท่ีถูกใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเคร่ืองอัญมณีท่ีทรงคุณค่าระดับโลก สินคา้แฟชัน่นําสมัยมีสไตล ์

และท่ีขาดไม่ไดก็้คือ ช็อกโกแลตสวิสท่ีใครๆ ก็อยากล้ิมรส 
 

   
 

ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตก์ัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร / 2.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองทางตอนเหนือ

ของประเทศ Switzerland ท่ีไดร้บัชื่อมาจากนักบุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพรศ่าสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆเม่ือ

ศตวรรษท่ี 7 เมืองเซนต์กัลเลนมีชื่อเสียงด้านการท่องเท่ียวและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา มหา
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วิหาร Abbey of Saint Gall ท่ีตั้งอยูใ่นยา่นเมืองเกา่เป็นจุดท่องเท่ียวสาํคญัของเมือง ภายนอกของมหาวิหาร

อาจจะดธูรรมดาไม่น่าต่ืนเตน้เท่าไหร ่แต่การตกแต่งภายในมหาวิหารน้ันอลงัการงานสรา้งมากจริงๆ  
 

   
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เซนตก์ลัเลน – เซนตม์อรร์ิทซ ์– เบอรนี์น่าเอ็กซเ์พรส  

     (มรดกโลก) – ทิราโน่ - มิลาน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตม์อรร์ิทซ ์(190 กิโลเมตร / 2.45 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศและศูนยก์ลาง

กีฬาสกีท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบและในปี ค.ศ.1864 ไดส้รา้งโรงแรม

แหง่แรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ทาํใหเ้กิดกิจกรรมกีฬาฤดหูนาวต่างๆ และเป็นสถานท่ี

แขง่ขนักีฬาระดบัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถกูโอบลอ้มไปดว้ยไม้

ดอกไมป้ระดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวไดว้่าในบรรดาเมืองตาก

อากาศของสวิสฯไม่มีท่ีใดจะหรแูละแพงยิ่งกวา่เมืองน้ีอีกแลว้ 
 

   
  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  ใหท่้านไดส้ัมผัสประสบการณ์นัง่รถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส (BERNINA 

EXPRESS) จาก เมืองเซนตม์อริทซ ์มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง สถานีเมืองทิราโน่ ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ.1910 สมัผสัประสบการณก์าร

เดินทาง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 อุโมงค์ ไต่ระดับเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 

2,253 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อัน

สวยงาม ซ่ึงเสน้ทางสายเบอรนี์น่า เอ็กซเ์พรสไดร้บัการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดเ์ม่ือปี ค.ศ. 2008 

  *** หากรถไฟเบอรนี์น่าเอ็กซเ์พรสไม่สามารถรอบรบัคณะได ้บริษัทจะจดัใหนั้ง่รถไฟ REGULAR TRAIN 

ในเสน้ทางเดียวกนัแทน ***  
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 ถึงสถานีเมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแควน้เวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมือง

ชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู ้

ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน้ํา น้ําพุ 

ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบ ทาํใหด้โูดดเด่น 
 

  
 

ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร / 2.30 ชัว่โมง) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในดา้นแฟชัน่ 

ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแหง่แฟชัน่สาํคัญเมืองหน่ึงของโลก “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแควน้

ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ

1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเก่ียวกับประเพณีคริสต์มาสท่ีเรียกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผา้

ไหม และแหลง่ผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรมิ์ลานและสโมสรฟุตบอลเอซี

มิลาน มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีชื่อเสียงโด่งดงั โรงละคร 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ KILMA HOTEL MILANO FIERE () หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) มิลาน – ดโูอโมมหาวิหารแหง่เมืองมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ 

     เอมมานูเอลที่ 2 - ชอ้ปป้ิง SERRAVALLE OUTLET – เวียนนา  

     (แวะเปล่ียนเครื่อง) – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo) ท่ีเป็นสญัลกัษณโ์ดดเด่นท่ีสุดของเมืองน้ี และ

ไม่ถกูทาํลายลงในชว่งสงคราม ดา้นหนา้คือ พระบรมราชาสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ขณะทรงมา้ ดา้นในดโูอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กลา่วกนัวา่สถานท่ีน้ี

คือสถานท่ีใชเ้ก็บตะปซ่ึูงใชต้รึงพระเยซ ูตะปน้ีูจะนําลงมาใหป้ระชาชนเขา้ชมปีละครั้งในเดือนกันยายน 

จากน้ันอิสระท่านท่ี แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลท่ี 2 (Galleria VittorioEmanuele II) ซ่ึงเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 12 ปี เพ่ือใหเ้ป็น

หอ้งรบัแขกแหง่กรุงมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลงัแรกๆ ของยุโรปท่ีใชโ้ครงเหล็กในการก่อสรา้ง พ้ืน

ตกแต่งดว้ยโมเสกเป็นรปูทวีปต่าง ๆ อาคารอยา่งมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวอิตาลี 
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 นําทุกท่านสู ่SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม 3 ชัว่โมง กับสินคา้

มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
   

   
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย บริการรถโคช้นําท่านเดินทางสูส่นามบิน 

20.35 น.  เหินฟ้าสู ่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี OS 516    

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปล่ียนเครื่อง 

23.20 น.  เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี OS 025    

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) กรุงเทพฯ 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

  
 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเชน่ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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ก าหนดการเดินทาง  

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาต่อท่าน 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

04 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 62  

(วนัพ่อ) 
57,900  52,900 8,000 

27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  

(วนัปีใหม่) 
59,900  54,000 10,000 

11 – 17 เม.ย. 63   

(วนัสงกรานต)์ 
65,900  60,500 9,000 

30 เม.ย. – 06 พ.ค. 63  

(วนัแรงงาน) 
60,900  54,900 10,000 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 20,000 บาท  

2.2 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบิน / ค่าวีซ่า) 

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํท่ี

นัง่กับสายการบิน และค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ      

ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านไดใ้หค้วามรว่มมือในการเตรียมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตามกาํหนดเวลา) ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนค่าทวัรใ์ห ้โดยหกัค่าบริการ 5,000 บาท ต่อ ท่าน 

3.6 กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษัทฯ ไดด้ําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ 

ถา้วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 12,000 บาท แต่จะข้ึนอยู่กับราคาตัว๋

เครื่องบินในแต่ละกรุป๊) 

3.7 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.8 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม คณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และ ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุม้ครองโรค

ประจาํตวั) ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย และ คนขับรถ ท่านละ 1,300 บาท ตลอดการเดินทาง **ช าระก่อน

เดินทาง** 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนยย์ืนค ารอ้ง VFS 

GLOBAL CENTER  ท่านละ 1,250 บาท ***ช าระเงินตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่า*** 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด       

ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

6. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบิน 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,    

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  

 


