
 

 

 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 11902 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิลาน - ทะเลสาบโคโม - ลูกาโน่ - เบลลินโซนา - ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - เบลลินโซนา 
เซอร์แมทซ์ - แทช - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น - น่ังรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา  

 อินเทอลาเค่น – แองเกิลเบิร์กลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค 



 

*** บินไฟล์เช้าถึงค ่าพกัผ่อนก่อนเที่ยว สบายๆ *** 

ก าหนดการเดนิทาง 
07-13 มี.ค.//28 มี.ค.-03 เม.ย. //11-17 เม.ย.  18-24 เม.ย. // 25 เม.ย.-01 พ.ค. // 

02-08 พ.ค. //09-15 พ.ค.//16-22 พ.ค.//23-29 พ.ค.2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อิตาลี) 
06.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
09.35 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR831 
13.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)  
15.40 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอติาล ีโดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR117 
20.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาน ประเทศอติาล ีเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีหลงัผ่าน

พธิีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 

พกัที่ : CRUISE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  
วันที ่2 มิลาน – ทะเลสาบโคโม – ลูกาโน่ – เบลลินโซนา - ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านชมวิวท่ีสวยงามริมฝ่ังทะเลสาบโคโม
(Lake Como) ทะเลสาบแสนสวยของประเทศ
อิตาลี ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองลู
กาโน่ (90 กม.) ชมความงามของธรรมชาติ
ส อ ง ข้ า ง ท า ง  มุ่ ง สู่ พ ร ม แ ด น อิ ต า ลี -
สวิสเซอร์แลนด์  ผ่านชมหุบเขาและย่าน
ทะเลสาบอันสวยงามทั้ ง5ของอิตาลี ชมวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox 
Town Outlet) ตั้ งอยู่ท างใต้ข องประ เท ศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซ่ึงเป็น
ศูนยร์วม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์ กีฬา แฟชัน่แบรนด์
แ น ม ช่ื อ ดั ง อ า ทิ   Salvatore Ferragamo, 
Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, 
Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo 
Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือของอธัยาศยั 

*** อสิระอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกต่อการช้อปป้ิง *** 
 
 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า เมืองหลวง

แควน้ทิชิโน ทางตอนใตข้องประเทศโดยมีแนว
เทือกเขาแอลป์อันสวยงามเป็นก าแพงกั้ นอยู่
ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี น าท่านชมเมือง 
เบ ล ลิ น โซ น่ า  (Bellinzona) Unesco World 
Heritage เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชี
โน เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่ง
ปราสาท" น าท่านข้ึนลิฟตสู่์ลานปราสาทจุดชมววิ
ท่ีสวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดินข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท าการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศ



 

ตะวนัออกของ แม่น ้ าทีชีโน (Ticino River) โดยถดัข้ึนไปเหนือแม่น ้ าจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มี
อาคาร ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ที่พกั  

พกัที่ : HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  
วันที ่3  เบลลินโซน่า – เซอร์แมทซ์ – แทช 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
   น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมทซ”์ เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกว่า 1,620 

เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไว ้
บริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 บ่าย อสิระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความ

งามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมือง
เซอร์แมท ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดับน ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นได้จากเมือง
เซ อ ร์แมท   ช่ื น ชมกับ ทิ วทั ศน์ เห นื อม่ าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอด
เขาทรง ปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิก ธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย / น าออก
เดินทางสู่เมือง แทช เพ่ือเข้าสู่ที่พกั  

*** อสิระอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกต่อการช้อปป้ิงหรือเทีย่วชมเมือง *** 

พกัที่:  ELITE HOTEL TASCH หรือระดับใกล้เคียง 
วันที ่4 แทช – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมือง
พกัผ่อนตาก อากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน 
และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงได้รับสมญา
น าม ว่ า เป็ น  “ไ ข่ มุ ก แ ห่ ง ริ เวีย ร่ าส วิส ฯ ”  
คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริม
ถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะ



 

ถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิล ลอง”  ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกั
กนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และด
ยคุแห่งซาวอย เดินทางผา่น “เมืองเวเว่ย์”  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ 
“ชาล ีแชลปปลิน้” ยงัหลงใหล และไดอ้าศยัอยูท่ี่น่ีในบั้นปลายชีวิต ผา่นพ้ืนท่ีปลูกองุ่นพนัธุ์ ลาโว อนัเล่ืองช่ือ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป

หน้าพพิธิภัณฑ์โอลมิปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดย
ธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใน
สมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ 
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มา
พกัผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซานน์” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและ
ศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูก
เลือก  เป็น ท่ีประทับถาวรของในหลวง  2 
พระองค์ (รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 
2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้  าครอบครัว
เพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์น าท่านเดินทางสู่กรุง
เบิร์น 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที ่5  เบิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – แองเกิลเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านพชิิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีได้
ช่ือว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพ้ืนท่ี “มรดก
โลก”  ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น า
ท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” 
เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชาติของ
ภู เข าสู ง ชมวิว ทิ วทัศน์ อัน งดงามของ
สวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสาย
ภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน า



 

ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” 
บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยก
ย่องว่าเป็น Top of Europe น าชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธาร
น า้แข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน า้แขง็ 
Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเต็มอ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางลงเขาด้วย

รถไฟ ฟันเฟือง ลงสู่เมืองอินเทอลาเค่น มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสนสวยแห่งน้ี 
ในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านกาแฟ
มากมาย รวมถึงบ้านพักของชาวสวิส ใน
สไตล์ชาเล่ท์ท่ีสวยงาม เมืองน้ีเป็นท่ีนิยม
ของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  ได้ เวลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองแองเกิล
เบิร์ก 

*** อสิระอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกต่อการช้อปป้ิงหรือเทีย่วชมเมือง *** 

พกัที่:  HOTEL TERRACE  / SCHWEIZERHOF HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
วันที ่6  แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค – เดินทางกลับ   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่า
มนีักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวสิฯ น า
คณะถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึก
ถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขา
แด่พระเจ้าห ลุยส์ ท่ี  16 ในสงครามปฏิวัติ ใหญ่
ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้
คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์นซ่ึงเป็นสะพาน
ไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้ม“ แม่น ้ารุซซ์” 



 

(Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูก
ไฟไหมเ้มื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิมได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
สนามบินซูริค...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

……. ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่QR096 
23.25 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  

วันที ่7  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

มี.ค.62 49,900 49,900 49,900 11,900 

11-17 เม.ย.62 56,900 56,900 56,900 12,900 

25 เม.ย.-01 พ.ค.62 52,900 52,900 52,900 12,900 

เม.ย.-พ.ค.62 52,900 52,900 52,900 12,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพจิารณาหรือไม่กต็าม (ทางบริษัทฯคดิค่าบริการย่ืนวซ่ีา 4,000.-) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ค่าทิปพนักงานขับรถ วนัละ 2 ยูโร ต่อท่าน / ต่อวนั (6 ยูโร) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพที่แฝงตัว
เข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทาง 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ



 

สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้ง
รอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่น
วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 
 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของก าร
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้
ท่านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 


