
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ    - 

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เจนีวา – น ้าพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม ้   ✓ Hotel Hilton Evian-les-Bians 

3 ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – แทสช์ – เซอร์แมท ✓ ✓ ✓ Hotel Elite 

4 รถไฟกลาเซียเอก็ซ์เพลส – อนัเดอร์แมท – แองเกลเบิร์ก ✓ ✓ ✓ Hotel Terrace 

5 ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น – ลูเซิร์น – สะพานไมช้าเปล ✓ ✓ ✓ Hotel Terrace 

6 เมืองซูก – ซูริค – จตัุรัสปาราเดพลาทซ์ – สนามบิน ✓ ✓  - 

7 ดูไบ – กรุงเทพฯ    - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนกนัยายน - ตุลาคม 2565 
 

WONDERFUL EUROPE 
โมโน่ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คืน 
ยอดเขากลาเซียร์ 3000 และ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

75,900.- 
 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ  
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการ

บินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – เจนีวา – น ้าพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้ 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 89 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่าน ชมเมือง

เจนีวา เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแม่น ้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวนัตกของ
ประเทศ เป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี 
ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่างชาติ
ส าคญัๆ หลายองคก์ร เช่น ส านกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป , องคก์ารอนามยัโลก (WHO), 
องค์การการคา้โลก (WTO) เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วกรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 
1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าท่านถ่ายรูป น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค์ น ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับว่า
สูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็น
ไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถพุ่ง
ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไม้ ท่ีสวน
องักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระ
ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงมีร้านคา้มากมายรายไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, 
GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดงัท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG 
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึงมีร้านจ าหน่ายมากมายเช่นกนั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Hotel Hilton Evian-les-Bians ระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เจนีวา – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – แทสช์ – เซอร์แมท 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่สถานนีกระเช้าเพื่อเตรียมตวัเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) เป็นยอดเขาใน

สวิสเซอร์แลนด์ ท่ีสูงกว่าระดับน ้ าทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col di Pillon ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ ซ่ึงบนยอดเขา
สามารถมองเห็นวิวยอดเขาส าคญัๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ไดแ้ก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ไดอ้ย่าง
ชดัเจน จากน้ันให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร์ 3000 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด 
(Gstaad Mountain) ท่ีมีเส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร  



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ถึงเวลาอสัมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่ สถานี Col di Pillon จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช์ (Tasch) ตั้งอยู่ใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวนัตก ซ่ึงมีเทือกเขา
แอลป์ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทศัน์สวยอนังดงามตลอดเส้นทาง น าท่าน
เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟซ่ึงเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิงและเป็นเมืองท่ีไดรั้บ
การยกย่องว่า ปลอดมลพิษท่ีดีของโลกตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซ่ึง เป็นท่ีตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นก็ได ้เพราะว่ามี
ประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน ทางตอนใตข้องสวิตติดกบัชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps ซ่ึงเป็นส่วนนึงของ
เทือกเขา Alps เป็นเส้นกั้นระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็ตอ้งนึกถึงยอดเขาแหลมท่ีมีลกัษณะคลา้ยปีรามิด 
ช่ือวา่ Matterhorn ท่ีตั้งตระหง่านอยูใ่กล้ๆ  เมือง มีความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็นไดจ้ากแทบทุกมุมของเมือง 
ซ่ึง Matterhorn น้ีถือเป็นสัญลกัษณท่ีส าคญัของ Zermatt ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองแทสช์ (Tasch)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Hotel Elite หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี กลาเซียเอ็กซ์เพลส – อันเดอร์แมท – แองเกลเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท  (ANDERMATT) โดยรถไฟสายส าคัญ กลาเซียเอ็กซ์ เพลส  (GLACIER 

EXPRESS) เป็นรถไฟด่วนท่ีช้าท่ีสุดเพื่อให้ผูโ้ดยสารไดด่ื้มด ่ากบัทศันียภาพของธรรมชาติสองขา้งทางท่ีเปล่ียนไป
เร่ือยๆ ตามความสูงต ่าของภูมิประเทศผ่านทิวทศัน์อนัตระการตาของหุบเขา ป่าไม้ น ้ าตก ล าธาร ทุ่งหญ้า หมู่บ้าน
ชนบท เดินทางถึงเมืองอนัเดอร์แมท  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาและธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม รอบล้อมไปด้วย

ทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์และเป็นอีกหน่ึงเมืองสกีรีสอร์ทช่ือดงัท่ีอยูใ่กลก้บัเมืองลูเซิร์น 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Hotel Terrace หรือเทียบเท่า  
วนัที่ห้า ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตน เพื่อน าท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงท่ี 1,898 

เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผสัการเดินทางโดยขึ้ นกระเช้า 
“Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ซ่ึงสามารถจุผูโ้ดยสารไดเ้กือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้า
จะสามารถจุได ้30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา 
หลงัจากนั้นอิสระให้ทุกท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัลงจาก
ยอดเขาและเดินทางไปยงั เมืองลูเซิร์น 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเท่ียว เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวีป
ยโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบั
กบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านชมและ
แวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุด
ในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน
เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกวา่ 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนั
สะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นน าท่านเท่ียวชม รูปแกะสลักสิงโต
บนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-
1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศ
ฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Hotel Terrace หรือเทียบเท่า 
วนัที่หก เมืองซูก – เมืองซูริค – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – สนามบิน – ดูไบ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทั้งยงั
เป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เท่ียวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) 

จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนั
จตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงิน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มี
ช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูง
จากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมี
ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ ว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้าน
นาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัหรือเดินไปยงั สวนลินเดนฮอฟ 
(Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคท่ีตั้งอยู่ในเมืองเก่าท่ียงัเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าซีร่ียเ์กาหลีช่ือดัง “Crash 
Landing On You”   

 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  



 

 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

******************************* 
ข้อควรทราบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

14-20 ก.ย. 2565 75,900.- 70,900.- 15,000.- 

04-10 ต.ค. 2565 75,900.- 70,900.- 15,000.- 

07-13 ต.ค. 2565 75,900.- 70,900.- 15,000.- 

18-24 ต.ค. 2565 75,900.- 70,900.- 15,000.- 
 
อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 



 

 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตาม และค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ 

ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 700 x 7 วนั = 700 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 

เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงิน

คืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีก าหนด) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือ

ในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดั

จ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 



 

 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ

ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิ เสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของ
สายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้ งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA 
BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


