
 

GRAND SWITZERLAND 9 วนั (EK) 

ซูรคิ-ชไตน์อมัไรน์-น ้ำตกไรน์-ยอดเขำจุงเฟรำน์-ลอ่งเรอืชมทะเลสำบลูเซิรน์-ยอดเขำริก ิ

ลูเซิรน์-รถไฟเบอรนิ์นำ-กลำเซียเอก็ซเ์พลส-แทซ-เซอรแ์มท 

ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั(ชมยอดเขำแมทเธอรฮ์อรน์)-มองเทรอ-โลซำนน์-เจนีวำ-เบิรน์-ซูรคิ  

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง   รำคำทวัรร์วมทกุอย่ำง ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัและค่ำใชจ่้ำยโควดิท ัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตำมรำยกำรทวัร ์    

วนัแรกของกำรเดินทำง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท่้ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง        ประเทศไทย - ซูรคิ - ลอ่งเรอืทะเลสำบ - อนิเทอรล์ำเกน้   

01.05 น.  ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซูรคิ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 05.00-08.25 น. *** 

12.25 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่ำนพธิีกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ … 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำเรอื เพือ่น ำท่ำนลอ่งเรอืชมควำมงำมของทะเลสำบลูเซริน์ ทีร่ำยลอ้มไปดว้ยเทอืกเขำ

แอลป์ ซึง่ทะเลสำบลูเซริน์ เป็นทะเลสำบที่มนีกัท่องเที่ยวมำเยอืนมำกทีสุ่ดในสวสิฯ  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) (68 กม.)...เมอืงตำกอำกำศสวยงำมพรอ้ม

ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมอืงท่ำมกลำง เทอืกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ท่ำนจะไดเ้หน็เขำจงุเฟรำอนัลอื

ชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภำพดนิฟ้ำอำกำศ) นำฬกิำดอกไม ้สถำนคำสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด 

อย่ำงทีห่ลำยคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั ถงึเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง    อนิเทอลำเกน้ - ยอดเขำจุงฟรำวน์ - กลนิเดอรว์ำลว ์- ลูเซริน์    

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถำนีกรนิเดอรว์ำลว ์เพือ่พำท่ำนนัง่กระเชำ้ไอเกอร์

เอก็ซเ์พรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่สถำนี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลำ

เพยีง 15 นำท ีและต่อดว้ยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขำจงุฟรำวน ์TOP OF EUROPE 

เมือ่ถงึยอดเขำแลว้ท่ำนจะไดส้มัผสักบัทศันียภำพอนังดงำมของยอดเขำมำกมำย

ทีป่กคลุมดว้ยหมิะ จำกนัน้อสิระใหท่้ำนไดส้มัผสัและเลน่สนุกกบักำรเลน่หมิะ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเขำ  

บำ่ย จำกนัน้อสิระใหท่้ำนมเีวลำอย่ำงเตม็ที่ทีจ่ะเกบ็ภำพที่ระลกึบนลำนกวำ้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขำวโพลนใหท่้ำนได ้

สนุกสนำนอย่ำงเตม็อิ่ม จนถงึเวลำอนัสมควร จงึน ำท่ำนเดนิทำงกลบัโดยใชเ้สน้ทำงที่สุดแสนโรแมนตกิอกี

เสน้ทำงหน่ึง โดยกำรนัง่รถไฟชมววิทวิทศันอ์กีฝัง่สู่ เมอืงเลำเทริน์บรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)…

เดนิทำงถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (79 กม.)...น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรยีส์งิโต (LION 

MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนำ้ผำของภเูขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่

ท  ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส น ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด



ของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้มแมน่ ำ้ รุซซ ์(REUSS) 

อำยุเก่ำแก่กว่ำ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ช ัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศยั 

อำท ินำฬกิำช ัน้น ำ ผำ้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นำฬกิำกุก๊กู ฯลฯ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง         ลูเซริน์ - วำดุส - ทรีำโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนตม์อรทิซ ์- ลูเซริน์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงวำดุซ (VADUZ) (132 กม.) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์ประเทศเลก็ๆที่

ถกูลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขำแอลป์ทีไ่มม่ทีำงออกสู่ทะเล...อสิระใหท่้ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงทรีำโน่ (TIRANO) (180 กม.) เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตินทำงตอนเหนือ

ของประเทศอิตำล ีเป็นเมอืงชำยแดนระหว่ำงประเทศอิตำล ีและสวสิ ใหท่้ำนเพลดิเพลนิตลอดเสน้ทำงไปดว้ย

บำ้นเรอืนสไตลอ์ติำเลยีนรมิทะเลสำบ และวลิลำ่เรยีบหรูแสดงถงึฐำนะของผูค้รอบครอง เนน้ควำมเรยีบงำ่ย

ท่ำมกลำงบรรยำกำศแห่งธรรมชำต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ำ้ น ำ้พ ุทะเลสำบ เนินเขำ ทีล่อ้มรอบ ท ำใหดู้

โดดเด่น… 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถำนีรถไฟเมอืงทรีำโน่ เพือ่เดินทำงโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS ไปยงั เมอืงเซนต์

มอรทิซ ์(ST MORITZ)  

 ถงึสถำนี เมอืงเซนตม์อรทิซ ์(ST MORITZ) เมอืงตำกอำกำศทีม่ชีื่อเสยีง และศูนยก์ลำงกฬีำสกทีี่มชีื่อเสยีง

ระดบัโลก โดยตวัเมอืงนัน้ต ัง้อยู่ในรฐัเกรำบนึเดนิ(GRAUBÜNDEN)เป็นรฐัที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทำงตะวนัออก

สุดของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดที่สูงทีสุ่ดของเทอืกเขำแอลป์ นอกจำกน้ีแลว้เมอืงตำกอำกำศแห่งน้ียงัเคยไดร้บั

เลอืกใหเ้ป็นสถำนทีแ่ขง่ขนักฬีำโอลมิปิกฤดูหนำว 2 ครัง้..น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงลูเซริน์  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  LUCERNE  HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง                  อนัเดอรแ์มท - กลำเซยีเอก็ซเ์พลส - แทซ   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) ...เมอืงเลก็ๆน่ำรกัๆ ทีถู่กโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำ

แอลป์ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟสำยส ำคญั และสวยงำมที่สุดเสน้ทำงหน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนดน์ำมว่ำ  

กลำเซยีเอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) (ช ัน้2) ท่ำนจะไดช้ื่นชมกบัสำยธำร และขนุเขำทีส่ลบัซบัซอ้น

สวยงำมเกนิค ำบรรยำย  จนกระท ัง่รถไฟกลำเซยี เอก๊ซเ์พลส ....เดนิทำงถงึเมอืงแทซ (TASCH) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  TASCH HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 



วนัที่หกของกำรเดินทำง        แทซ - เซอรแ์มท - ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั - มองเทรอ - โลซำนน์ - เจนีวำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) (39 กม.)...เมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำมดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูง

กว่ำระดบัน ำ้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถำนทีไ่วใ้หม้แีต่อำกำศบรสุิทธิ์ โดยหำ้มรถที่ใชแ้กส๊ และน ำ้มนัเขำ้

มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ ทีม่ไีวบ้ริกำรนกัท่องเทีย่ว ซึง่ท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณใ์นกำรเดนิทำง

คร ัง้น้ี  

น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟ จำก เซอรแ์มท (ZERMATT) สู่ ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั ผำ่นชมทวิทศันอ์นัยิง่ใหญ่

สวยงำมท ัง้สองขำ้งทำงสู่ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวำมสูงเหนือระดบัน ำ้ทะเล 3,286 เมตร ทีน่ี่ท่ำนจะไดพ้บ

จดุทีส่วยทีสุ่ดของกำรชมยอดเขำต่ำง ๆ และเป็นจดุชมพระอำทติยต์กดนิทีง่ดงำมอกีแห่งหน่ึงของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ชมควำมงำมของยอดเขำแมทเธอรฮ์อรน์…น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟต่อสู่ เมอืงแทซ 

(TASCH) แลว้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT)  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย อออกเดนิทำงสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (140 กม.)...ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพควำมงดงำมของ 

ปรำสำทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศำสตรท์ีด่ีทีสุ่ด และท ำเลทีง่ดงำมทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถำนทีเ่คยคุมขงันกัโทษกำรเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดีต   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโลซำนน ์(LAUSANNE) (31 กม.)...ชมตวัเมอืงเก่ำสมยัโบรำณ ย่ำนชอ้ปป้ิงปลำซแชง

ฟรองซวัส ์มหำวหิำรนอทเทรอดำมอนัเก่ำแก่ เริ่มสรำ้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอำคำรแบบโกธคิทีค่วำม

สวยงำมตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย ... 

จำกนัน้เดนิทำงสู่ เมอืงเจนีวำ (GENEVA) (66 กม.)... เมอืงส ำคญัอกีแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่

บรเิวณตอนปลำยแหลมของทะเลสำบเจนีวำ ทะเลสำบทีม่รูีปคลำ้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยำมขำ้งแรม  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั RAMADA ENCORE GENEVE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง              เจนีวำ - เบิรน์ - เวกกสี ์- ยอดเขำรกิ ิ- ซูรคิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนชมกรุงเจนีวำอนังดงำมที่รำยลอ้มดว้ยสวนสำธำรณะ และองคก์ำรนำนำชำตต่ิำงๆ อำท ิตึก

สหประชำชำติ, สภำแรงงำนโลก, องคก์ำรกำชำดสำกล ...แวะถ่ำยรูปกบันำฬกิำดอกไม ้ชมน ำ้พเุจทโด ที่สูงถงึ 

130 เมตร สญัลกัษณ์ทีง่ดงำมริมทะเลสำบเจนีวำ   

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (160 กม.)......เมอืงทีม่นี ำ้พมุำกทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชม

กรุงเบริน์ เมอืงทีไ่ดร้บัต ำแหน่งมรดกโลกทำงดำ้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ำรยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว  ้

ชมมำรค์กำสเซ ย่ำนเมอืงเก่ำที่ปจัจบุนัเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละรำ้นเสื้อผำ้บูตคิ เป็นย่ำนที่

ปลอดรถยนตจ์งึเหมำะกบักำรเดินเทีย่ว ชมอำคำรเก่ำอำยุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กำส

เซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักำสเซ เตม็ไปดว้ยรำ้นภำพวำด และรำ้นขำย

ของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬกิำ ไซท้ ์กลอ็คเค่น อำยุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงที่



นำฬกิำตีบอกเวลำ มหำวหิำรเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮำ้ส (ทำวนฮ์อลล)์ เบเรน็กรำเบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็น

สญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเวกกสี ์ (WEGGIS) (136 กม.) เมอืงน่ำรกัรมิทะเลสำบลูเซริน์เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่ี

ควำมเป็นธรรมชำต ิอำกำศดี...แลว้น ำท่ำนนัง่รถไต่เขำ RIGI ถอืเป็นรถไต่เขำทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในยุโรป จำกควำม

สูงจำกระดบัน ำ้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขำริกิ (RIGI KULM) เป็นทีรู่จ้กักนัในฐำนะ รำชนีิแห่งเทอืกเขำ 

(MONS REGINA) เพรำะสำมำรถมองเหน็ทวิทศันข์องยอดเขำอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศำ อสิระชมววิแบบพำ

โนรำมำโอบลอ้มดว้ยธรรมชำติของทะเลสำบลูเซริน์ (LUZERN) และ ซุก (ZUG) 

….…. น  น ำท่ำนลงจำก ยอดเขำโดยเคเบิ้ลคำร ์ทีจ่ะใหท่้ำนไดเ้หน็ววิทวิทศันท์ีแ่ตกต่ำง จนกระท ัง่ถงึ เมอืงเวกกสี ์  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (49 กม.)...ชมเมอืงซูรคิ บริเวณถนน 

BAHNHOFSTRASSE ย่ำนชอ้ปป้ิงทีห่รูหรำที่สุดในเมอืงซูรคิและใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสำยน้ี

ไมใ่ช่ถนนสำยทีด่ีทีสุ่ดในสวสิอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นถนนที่ดทีีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เน่ืองจำกเป็นทีต่ ัง้

ของธนำคำรใหญ่ๆ มำกมำย ชมย่ำนเมอืงเก่ำโบสถใ์หญ่ประจ ำเมอืง ทีม่คีวำมงดงำมของศิลปะที่ผสมผสำน

กนัระหว่ำงสวสิ และเยอรมนั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง          ซูรคิ - น ้ ำตกไรน์ - ประเทศไทย  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (55 กม.)...เมอืงทีส่วยงำม และยงัคง

ทศันียภำพของธรรมชำติทีง่ดงำมของสถำนทีต่่ำงๆในประวตัิศำสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กูท ำลำยไป น ำ

ท่ำนชมควำมยิง่ใหญ่ และควำมสวยงำมของ น ำ้ตกไรน ์น ำ้ตกที่ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้ำนไดช้ื่นชม

ธรรมชำต ิและถ่ำยรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

*.*.*. อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั *.*.*. 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย  

22.15 น.       ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK372 

*** เปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ 0625-0940 น. *** 

 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง               ประเทศไทย 

18.55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ….. 

**********  
หมำยเหต ุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ท ัง้น้ีทำงบริษทัฯ จะยึดถือควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 



อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย   

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจำ่ยเพิ่ม 

1-9 พ.ค. / 22-30 พ.ค. / 29 พ.ค.-6 มิ.ย.  

5-13 มิ.ย. / 19-27 มิ.ย. / 26 มิ.ย.-4 ก.ค.   

3-11 ก.ค. / 17-25 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค.  

7-15 ส.ค. / 21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย.  

4-12 ก.ย. / 18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค.  

2-10 ต.ค. / 9-17 ต.ค.   

90,900.- 

15,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 93,900.- 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค.  90,900.- 

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 93,900.- 

23-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 100,900.- 18,900.- 

*ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ ำมนัและ/หรอืภำษีประกนัภยักำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ* 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่ำต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมค่ีำใชจ่้ำยเกดิขึ้นส ำหรบักำรเปลีย่นแปลง) 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตำมรำยกำรหรอืเทยีบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมกีำรปรบัขึ้นหลำยเท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบัช่วงงำน

เทศกำลต่ำงๆและงำนแฟร,์กำรประชุม อนัเป็นผลท ำใหต้อ้งกำรเปลีย่นยำ้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่ำทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดย

บริษทัจะค ำนึงถงึควำมเหมำะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจำกกำรวำงแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบำงโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง 

(Triple Room) อำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำนอำจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เน่ืองจำกโรงแรมนัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในกำรเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ำ่  

** กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์

ในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดควำมเหมำะสม 



** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอ่ีำง

อำบน ำ้ ซึง่ขึ้นอยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำวซี่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยื่นวซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไมส่ำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำย 

เกดิขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง  

10. ค่ำทปิ 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดินทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกนิ 

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำ

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี

4. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

5. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวัอืน่ ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรดี,มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่ำบรกิำรพเิศษ 

ต่ำง ๆ 

6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

7. ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรุณำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ทำ่นไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหวำ่งบริษทัและลูกคำ้*** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรุณำจองก่อนลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง

โดยเหตจุ ำเป็นทำงบรษิทัขอเกบ็เฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่  

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจดังำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเกบ็ค่ำมดัจ ำเตม็จ ำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไม่สำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำงทกุกรณี เก็บค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวนตำมรำคำทวัร ์ 



- กรณียืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ทำงบริษทัฯ 

ขอเกบ็เฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่ำวซี่ำและค่ำบรกิำรยื่นวซี่ำ / ค่ำมดัจ ำต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่ำต ัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เติมจำกทำงบรษิทัฯอีก

คร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงที่เกดิอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบุขอ้ควำมตำมเงือ่นไข

สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่ำงประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสำยกำรบนิ

และบริษทัต่ำงประเทศ) ท ัง้น้ีท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยที่ไมส่ำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำต ัว๋ หรอืค่ำต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบรกิำรยืน่วซี่ำกรณีทีท่่ำนยื่นวซี่ำแลว้  

 

หมำยเหตุ  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุุดวสิยัทีท่ำง บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถ

ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตให ้

เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นงัสอืเดนิทำง

รำชกำร (เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำงหำกท่ำนถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไมข่อ

รบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะ

อำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลงัจำกที่มกีำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัหรอืช ำระ

โดยตรงกบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงอืนไขต่ำงๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ำ้หนกัประมำณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อินสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรอืลมืไวร้ะหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่่ำเหตผุลใดๆตำมทำง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในกำร ไมคื่นค่ำทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ท่ำน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีน้ีทำงบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ื่นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  



 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิ์กำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ 

ประเทศไมว่่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถำนฑูต เรื่องวซี่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบริษทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระ

เงนิมดัจ ำหรอืท ัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถอืว่ำ

ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

 กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำม อำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ 

ท่ำนจะถกูปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม

ใหม่ทกุคร ัง้  

 หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำนทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 

โปรดแต่งกำยสุภำพ ท ัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยื่นวซี่ำ แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัิวซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไมข่อ

รบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทวัรแ์ก่ลูกคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤติไมน่่ำรกัหรอืมีพฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษำเวลำเลย พดู จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ื่น เอำแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ำ

มำกลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุ่นวำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสุขของผูเ้ดนิทำงเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่เีดก็ทำรกอำยุต ำ่กว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรอืไมข่ำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัว่ำทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนักำรเดนิทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ่้ำยนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหว่ำงขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหว่ำงวนัทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้

หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 



 หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรอืไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของ

ท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชนสู์งสุดในกำรเดินทำง 

ท ัง้น้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรือควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอบุตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของ เที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถึงผูม้อี  ำนำจท ำกำร

แทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสทิธิพิเศษทำงกำรทูต ) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ 

หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหต ุ

ตำมเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทำงถูกปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎบิตัิตำมกฎระเบยีบ

ดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นที่มกีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ท ัง้น้ีกำรขอสงวนสทิธิดงักล่ำว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของ

ท่ำนผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิัท เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี” 

 


