
 
 

 



 
 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

20.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์

(SQ) เที่ยวบินที่ SQ713 (20.10-23.30) / SQ 346 (01.25-08.15)  ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17 ชั่วโมง 5 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศ
สงิคโปร)์  บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 2 ซูริค-เบริน์-แคนเดอรส์เทก-น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชเิน่น-อนิเทอรล์าเคน 
08.15 น. เดนิทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้

กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์(Bern)  เบิรน์เป็นเมืองหลวงของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเย่ียมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  
ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทุ่มเทใหก้บัศิลปิน พอลคลี เป็น
การออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑนี์ ้เป็นของ พอล



 
 

คลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมือง น าท่านเดินทาง
สู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จตัรุสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลกัท่ีมีรา้นอาหาร 
รา้นคา้ ตา่งๆมากมาย น าท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) น ้าพุปีศาจ
กินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR 
Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแคนเดอรส์เทก (Kandersteg) หมู่บา้นอลัไพนใ์นหบุเขาทางตะวนัตกของ
ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) ติดกบัเขตรอยตอ่ของรฐัวาเล(Valais) ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด(์Switzerland) หมู่บา้นนีข้ึน้ช่ือเรื่องทศันียภาพท่ีสวยงาม มีพรอ้มทัง้ภูเขา น า้ตก 
และทะเลสาบ น าท่าน น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีบรรจบของน า้แข็งจาก 4 ยอดเขา ไดแ้ก่ 
Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัผูท่ี้รกั
ธรรมชาตแิละนกัเดนิทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดรูอ้น ทะเลสาบ



 
 

โอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ไดถ้กูจดัขึน้ทะเบียนจากองคก์รยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเขตจงุเฟราดว้ย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World   
Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนั่งรถเล่ือนบนรางลงภูเขาใหท้่าน
ไดส้นกุสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เดก็และผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดไดก้บัหวัหนา้ทวัร)์  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ท่ีลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น 
และ เมืองนา่รกั หลายท่ีตัง้อยูต่ดิกบัรมิทะเลสาบ จากนัน้ใหท้า่นอิสระเดนิเลน่พกัผ่อน หรือไดมี้เวลา
ในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะ



 
 

เป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาตขิองสวิส 

พักที่ Hotel Central-Continental, Interlaken หรือระดับเทยีบเท่า 

 
 

 



 
 

 3 กรินเดลวัลด-์น่ังกระเช้าเคเบิล้คารข์ึน้ Grindelwald First-ลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต  
                 สะพานไม้ชาเปล-แองเกลเบริก์     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ในหบุ
เขารายล้อมดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด  เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนตกิ  

น าคณะเดินทางสู่ สถานี Grindelwald First หนึ่งในยอดเขายอดนิยมท่ีมีความสวยงามท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในน าคณะ น่ังกระเช้าเคเบิล้คาร ์Cable Car ขึน้พิชิตยอดเขา เม่ือถึงดา้นบนสถานี First ซึ่ง
เป็นจดุพกัผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการ น าคณะสมัผสัประสบการณอ์นัแปลกใหม่ 



 
 

กับการเดินลงหนา้ผา First Cliffwalk เพ่ือเดินลงมาชมวิวหนา้ผา พรอ้มจุดชมวิว100 ลา้น มุม
มหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียส ซึ่งทา่นจะไดช้มวิวแบบพาโนรามา และดา้นล่างสามารถมองเห็นตวั
เมือง Grindelwald ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมดีๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ใหท้กุทา่นไดอิ้สระกบักิจกรรม นอกจากเดนิบนหนา้ผา First Cliff Walk แลว้ ทา่นยงัสามารถสมัผสั
ความสนกุสนานกบัการ นั่งชิงชา้โหนลงเขามากบั First flyer (กิจกรรมไม่รวมในคา่ใชจ่้ายทวัร์) 

หลงัจากนัน้น าทา่น ลงจากเขาโดยการนั่งกระเชา้ พาทกุท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) อตีต
เคยเป็นหวัเมืองของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตัง้อยู่ริม
ทะเลสาบลูเซิรน์และแม่น า้รอยส ์(Reuss) สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตสุซึ่งอยู่



 
 

ไกลออกไปไดช้ดัเจน เมืองลูเซิรน์มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทัง้แบบธรรมชาติและวฒันธรรมให้
คณุไดส้มัผสั เหมาะแก่การทอ่งเท่ียวและพกัผอ่นจรงิ ๆ  
น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 

16 แหง่ฝรั่งเศส   
จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้
เก่าท่ีสุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิสสะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณเช่ือมต่อไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ท่ีจั่วแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็น



 
 

ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแลต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแองเกลเบิรก์ (Engelberg) เมืองเล็กๆ แสนสวยในหบุเขา ท่ีอยู่ตน้
ทางของยอดเขาทิตลิส 
พักที ่Hotel-Restaurant Bänklialp หรือระดับเทยีบเท่า 

 



 
 

4 เมืองคูร-์น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ เบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส-สถานีพอนเตรซินา (Pontresina) 
                เมืองมิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคูร์ (Chur) เมืองเก่าริมแม่น ้าไรน์ เมืองนี ้เป็นเมืองท่ีมี
ประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 5,000 ปี ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมืองเก่าแก่แต่ก็
ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี มีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเก่า ทุกอย่างภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นลกัษณะ
อาคาร ลวดลายตา่งๆในเมือง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก เบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิว
แบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด  ์เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้าหมู่บ้านชนบทท่ีสวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดท่ีถูก  
ประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสงู 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่ง
ในทวิทัศนท์ีส่วยทีสุ่ดของสวิตเซอรแ์ลนด ์เดนิทางถงึ สถานีพอนเตรซินา (Pontresina) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช่ื้อวา่เป็นหลวงแหง่แฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เชน่ 



 
 

เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย   
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 
 

 ทีพั่ก Hotel NH Milano Fiera หรือระดับเทยีบเท่า (2 คืน) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5 มิลาน-มหาวหิารดูโอโม-แกลลอเรีย วคิเตอรเ์อม็มานูเอล- Serravalle Designer Outlet 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู ่เมืองมิลาน (Milan)  แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โรงละครโอเปร่าอัลลาสกาล่า (Teatro alla 

Scala) ส าหรบั Teatro alla Scala หรือในภาษาอิตาเล่ียนท่ีจะเรียกว่า La Scala นัน้นบัว่าเป็นโรง

ละครส าหรบัอุปรากรท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโลกเลยก็ว่าได้ โดยมนัตัง้อยู่ใจกลางเมืองมิลานใน
อิตาลี มีความสวยงามอย่างมากของตวัอาคารดว้ยสถาปัตยกรรมในเเบบฟ้ืนฟูคลาสสิก นบัว่าเป็น
อีกหนึ่งในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีงดงามเเละมีความนา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง และถ่ายรูปคูก่บั รูปป้ันของลี
โอนาโดดาวินชี (Leonardo da Vinci) อนสุาวรียแ์หง่นีต้ัง้ขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ลีโอนารโ์ดเดอะวินชี
อจัฉริยะของชาวอิตาลีในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยาท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี15และ16 น าท่านสู่จดุศนูยก์ลาง
อนัศกัดิส์ิทธ์ิของเมือง 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ มหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของ
ยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1386 และท่ีน่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาท่ีเน้นความหรูหราอย่างเต็มท่ี
โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิน้ ขวามือของโบสถมี์อาคารทรงกากบาทหลงั
หนึ่ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งโปรง่ใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ก่กษัตริย ์วิค
เตอรเ์อมมานเูอลท่ี 2 ปฐมกษัตรยิข์องอิตาลีในการรวมชาต ิ  
น าท่านขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นไปชมด้านบนหลังคาของมหาวิหาร (Duomo Rooftop) ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองมิลาน ให้ท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก 
(หมายเหต ุ: หากมงีานอเีวน้ท ์หรอื ประกอบพธีิกรรม ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถขึน้ได ้คนืเงนิ 10 ยูโร) 



 
 

น าท่าน ช้อปป้ิงภายในอาคาร แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Galleria Vittorio 

Emanuele) ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆว่าเป็นหอ้งนั่งเล่นของ 

เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเรียกกนัว่า ไซด ์
วอลค์ คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปชูิโน นั่งดหูนุม่สาว แตง่กายดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยั อิสระใหท้่านเดินเล่น
ชมความงดงามของอาคารหลงันี ้หรือเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  Serravalle Designer Outlet ตัง้อยู่ห่างจากเมืองมิลานเพียง 60 นาที 
เป็น outlet ท่ีมีพืน้ท่ีมากท่ีสุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Groupเครือธุรกิจ 
Outlet ชัน้น าของยโุรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจกัรฝรั่งเศส เนเธอรแ์ลนด ์ออสเตรียและอิตาลี 
รา้นคา้ใน Serravalle มีทัง้หมดกว่า 180 รา้น แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีพรอ้มมอบประสบการณก์ารชอ้ปป้ิง
แบบหรูหรา ด้วยรา้นคา้ท่ีน าเสนอแฟชั่นแบรนดอิ์ตาลีและแบรนดร์ะดับโลกอ่ืนๆ  อาทิ Gucci, 
Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess เป็น
ตน้ ในราคาท่ีลดลงสุงสุดถึง 70% นอกจากนัน้ยังมีรา้นอาหาร และคาเฟ่หลากหลายใหเ้ลือกใช้
บรกิารอีกดว้ย อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เยน็  อิสระรับประทานอาหารเยน็ (ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ) 
 ทีพั่ก Hotel NH Milano Fiera หรือระดับเทยีบเท่า (2 คืน) 

       6 สนามบนิเมืองมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.00 น. ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ) เที่ยวบินที ่

SQ 355 (13.00-07.00) / SQ 708 (09.30-11.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 
(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์)  บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  



 
 

 7  สนามบนิสุวรรณภมู ิ
11.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี - พธุ 04 - 10 พฤษภาคม 66 79,999 79,999 20,000 

พฤหสับดี - พธุ 11 - 17 พฤษภาคม 66 79,999 79,999 20,000 

พฤหสับดี - พธุ 15 - 21 มิถนุายน 66 83,999 83,999 20,000 

พฤหสับดี - พธุ 22 - 28 มิถนุายน 66 83,999 83,999 20,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องทา่นเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 20 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 10 ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  



 
 

7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000
บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

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

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7.  คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ สว่นท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการ
เดนิทาง 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซา่
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดย
อตัโนมตัิ 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ
ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 



 
 

6.      กรณีวีซ่ายงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 15 วนัท าการทางบรษิัทฯตอ้งขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย 100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิารคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ชา้

ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 



 
 

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จงึค านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

9. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก 
            มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง

กลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนินัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 
6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  



 
 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกันอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่น ไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไมว่า่ใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 



 
 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบรษิัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


