
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3-4 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ    - 

2 ดูไบ – ซูริค (สวิตฯ) – หมู่บา้น ISELTWALD – เมืองอินเตอร์ลาเกน้         ✓ Hey Hotel 

3 ยอดเขาจุงเฟรา – EIGER EXPRESS – เมืองลูเซิร์น ✓ ✓ ✓ Hotel Ibis Style Luzern 

4 ลูเซิร์น – เซนตม์อริตส์ – BERNINA EXPRESS – เมืองโคโม่ (อิตาลี) ✓ ✓ ✓ Hotel NH Milano Fiera 

5 
ล่องเรือทะเลสาบโคโม ่– หมู่บา้นเบลาจิโอ ้– SERRAVALLE 
DESIGNER OUTLET 

✓ ✓  Hotel NH Milano Fiera 

6 กรุงมิลาน – ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง – สนามบิน ✓ ✓  - 

7 ดูไบ – กรุงเทพฯ    - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2565 

 

WONDERFUL EUROPE 
สวติเซอร์แลนด์ - อติาล ี7 วนั 4 คืน 

(ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา น่ังรถไฟ BERNINA EXPRESS) 

 
 

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

 

69,900.- 

 



 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ  

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – ซูริค (สวิต) – หมู่บ้าน ISELTWALD – เมืองอินเตอร์ลาเก้น   

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK087 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
13.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร                  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บ้านท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้ งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วย
ทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้นตามอธัยาศยั นอกจากนั้นท่ี
หมู่บ้านแห่งน้ียงัเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าซี ร่ีย์ช่ือดัง Crash Landing On You จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่          
เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz 
lake) จากนั้นอิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hey Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม อินเตอร์ลาเก้น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – EIGER EXPRESS – เมืองลูเซิร์น   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้า

ไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซ่ึงเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุดท่ีจะพาทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาที (จากสถานี 
Grindelwald Terminal ไปยงั Eiger Glacier Terminal) ซ่ึงยอดเขาจุงฟราวไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้
เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีอยูบ่นความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลกวา่ 4,158 เมตร ท่ีม่ีหิมะปกคลุมตลอดทั้ง
ปี น าท่านชม กลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง (Plateau) หรือ
เลือกเดินไปยงั SPHINX ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร 
ชม ถ ้าน ้าแข็ง ท่ีแกะสลกัให้ สวยงาม อยู่ ใตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุด
ในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์
สูงท่ีสุดในยโุรป อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น าท่านลงจากยอดเขา และเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บ

สมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขา



 

 

แอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและ
ทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้ม
แม่น ้ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
เลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้ า 
จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบ
หมด จากนั้นน าท่านเท่ียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมี
โล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอ
ลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความ
กลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่
สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Ibis Style Luzern หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี ลูเซิร์น – เซนต์มอริตส์ – BERNINA EXPRESS – เมืองโคโม่ (อิตาลี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริตส์ (St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่

บนส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงท่ี 1775 ม. เหนือน ้ าทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอด
ภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงท่ีสุด ท่ีระดบั 4049 ม. อยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไม่ก่ีกิโลเมตร เซนตม์อ
ริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีอยูบ่นเขา และส่วนท่ีราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยูต่รงกลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางโดย รถไฟ  BERNINA EXPRESS หน่ึงในเส้นทางของรถไฟ Glacier Express ซ่ึงเป็นรถไฟ 

Panoramic Train ท่ีช้าท่ีสุดเพื่อให้ท่านสัมผสับรรยากาศเส้นทางรถไฟท่ีเก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ Switzerland ท่านไดช่ื้นชมทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม โดยรถไฟนั้นจะเดินทางขา้มผ่าน
เทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับน ้ าทะเล และยงัเป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติท่ี
องคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ี่ เมืองทิราโน่ เมืองเลก็ๆ ท่ีอยูใ่นแควน้เวท
ตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีกบัสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นน าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
โคโมเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเท่ียวยอด
นิยมแห่งหน่ึง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา – เมืองมิวนิค – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโคโม่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางไปยงั หมู่บ้านเบลาจิโอ้ หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและไดรั้บการ
ยอมรับวา่สวยงามท่ีสุดในทะเลสาบโคโม่ เป็นหมู่บา้นท่ีมีบุคคลมีช่ือเสียง มหาเศรษฐีต่างมาซ้ือบา้นพกัหมู่บา้นแห่ง
น้ี น าท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ และให้ท่านไดเ้ดินเล่นภายในตวัเมืองรวมถึงเลือกซ้ือของท่ีระลึกและของฝากตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet เป็นสถานท่ีท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมืองและ

จากดีไซเนอร์ชั้นน าระดบัแถวหน้าของอิตาลี มีร้านคา้แฟชัน่และสินคา้ต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & 
Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Diesel, Camper, Furla, Moschino, Bulgari, 
Bose, และอ่ืนๆ โดยสินคา้แฟชัน่จะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดทั้งปี 

 **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 
วันที่หก กรุงมิลาน – ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์เดีย ช่ือเมืองมิ

ลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ น าท่านเท่ียวชม 
ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือ ท่ีเรียกว่าดูโอโม่ 
(Duomo) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลงัจากนั้น ดา้นนอก
เป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป 
บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุม
ของผูค้นมาทุกยคุสมยั อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะ

เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  
 **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว**  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบิน 
22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ  

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 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 และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

11-17 ก.ค. 2565 69,900.- 64,900.- 12,000.- 
08-14 ส.ค. 2565 72,900.- 67,900.- 12,000.- 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้

พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน) 



 

 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล) 
 ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย (เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด) 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

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 าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 



 

 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-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 ้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED 
ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


