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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 ก.พ. //14-20 ก.พ. //21-27 ก.พ.//28 ก.พ.-06 มี.ค. //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 
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 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซ่ีา) 

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

เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
09.35 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR831 
13.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)  
15.40 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอติาล ีโดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR117 
20.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาน ประเทศอติาล ีเมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีหลงัผ่าน

พธิีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั 

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

น ำท่ำนชมวิวท่ีสวยงำมริมฝ่ังทะเลสำบโคโม
(Lake Como) ทะเลสำบแสนสวยของประเทศ
อิตำลี ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทางสู่เมอืงลู
กาโน่ (90 กม.) ชมควำมงำมของธรรมชำติ
ส อ ง ข้ ำ ง ท ำ ง  มุ่ ง สู่ พ ร ม แ ด น อิ ต ำ ลี -
สวิสเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำน
ทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง5ของอิตำลี ชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบ 

น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox 
Town Outlet) ตั้ งอยู่ทำงใต้ของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊ำท์เลทใหญ่ซ่ึงเป็น
ศูนยร์วม เช่น แว่นตำ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง 
รองเทำ้ กระเป๋ำ อุปกรณ์ กีฬำ แฟชัน่แบรนด์
แนมช่ือดังอำทิ  Salvatore Ferragamo, 
Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, 
Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo 
Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมำกมำย ใหท่้ำนอิสระเลือกซ้ือของอธัยำศยั 

*** อสิระอาหารมือ้กลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่สะดวกต่อการช้อปป้ิง *** 
 

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
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บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า เมืองหลวง

แควน้ทิชิโน ทำงตอนใตข้องประเทศโดยมีแนว
เทือกเขำแอลป์อันสวยงำมเป็นก ำแพงกั้นอยู่
ระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์-อิตำลี น าท่านชมเมือง 
เบลลินโซน่า (Bellinzona) Unesco World 
Heritage เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชี
โน เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ  "เมืองแห่ง
ปรำสำท" น ำท่ำนข้ึนลิฟตสู่์ลำนปรำสำทจุดชมววิ
ท่ีสวยงำมของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดินข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท ำกำร) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทำงทิศ
ตะวนัออกของ แม่น ้ ำทีชีโน (Ticino River) โดยถดัข้ึนไปเหนือแม่น ้ ำจะเป็นเทือกเขำแอลป์ ใจกลำงเมือง มี
อำคำร ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรมำกมำย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั  

ค า่  บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ที่พกั  

พกัที่ : HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  
วันที ่3  เบลลินโซน่า – เซอร์แมทซ์ – แทช 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
   น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์แมทซ”์ เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกว่ำ 1,620 

เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถำนท่ีไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไว ้
บริกำรนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี  

เที่ยง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 บ่าย อสิระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความ

งามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จำกเมือง
เซอร์แมท ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นไดจ้ำกเมือง
เซอร์แมท   ช่ืนชมกับทิวทัศน์ เหนือม่ ำน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึง
ปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ ยอด
เขำทรง ปิรำมิดท่ีมีปลำยคุ้มงอเหมือนตะขอ
แปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิก ธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิ่งนัก อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย / น าออก
เดินทางสู่เมอืง แทช เพือ่เข้าสู่ที่พกั  
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 *** อสิระอาหารมือ้ค า่ตามอธัยาศัย เพือ่สะดวกต่อการช้อปป้ิงหรือเทีย่วชมเมอืง *** 

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

น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมือง
พกัผ่อนตำก อำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน 
และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงไดรั้บสมญำ
นำมว่ ำ เ ป็น  “ไ ข่ มุ กแ ห่ ง ริ เ วี ย ร่ า สวิสฯ”  
คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริม
ถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร แวะ
ถ่ำยภำพท่ีระลึกกับ “ปราสาทชิล ลอง”  ซ่ึง
สร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ 
ซำวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรด
ปรำนของเคำน์และดยุคแห่งซำวอย เดินทำงผ่ำน “เมืองเวเว่ย์”  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสำบ ท่ีแมแ้ต่
ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชลปปลิน้” ยงัหลงใหล และไดอ้ำศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลำยชีวิต ผ่ำนพ้ืนท่ีปลูก
องุ่นพนัธุ ์ลำโว อนัเล่ืองช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมอืงโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมอืงพร้อมชมตวัเมอืงเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป

หน้าพพิธิภัณฑ์โอลมิปิก เมอืงโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้่ำเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดย
ธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใน
สมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และมีอำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ 
สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกให้มำ
พกัผอ่นตำกอำกำศ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซำนน์” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนก
ทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำนและ
ศึกษำดำ้นสำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ ถูก
เลือก  เป็นท่ีประทับถำวรของในหลวง 2 
พระองค์ (รัชกำลท่ี 8 และรัชกำลท่ี 9) ในปี 
2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้  ำครอบครัว
เพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค์ น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุง
เบิร์น 

ค า่  บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร  
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 พกัที่:  HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที ่5  เบิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – แองเกิลเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านพชิิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีได้
ช่ือว่ำ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพ้ืนท่ี “มรดก
โลก”  ทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป น ำ
ท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” 
เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชำติของ
ภู เขำ สูง  ชมวิ ว ทิวทัศน์ อันงดงำมของ
สวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำย
ภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำ
ท่ำนเดินทำงลอดอุโมงคท่ี์ชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” 
บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” ท่ีมีควำมสูงกว่ำระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยก
ย่องว่ำเป็น Top of Europe น ำชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธาร
น า้แข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน า้แขง็ 
Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่งเต็มอ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงลงเขำด้วย

รถไฟ ฟันเฟือง ลงสู่เมืองอินเทอลำเค่น มี
เวลำใหท่้ำนเดินเล่นในเมืองแสนสวยแห่งน้ี 
ในเมืองเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ และร้ำนกำแฟ
มำกมำย รวมถึงบ้ำนพกัของชำวสวิส ใน
สไตล์ชำเล่ท์ท่ีสวยงำม เมืองน้ีเป็นท่ีนิยม
ของนักท่องเท่ียวเป็นอย่ำงมำก ได้ เวลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองแองเกิล
เบิร์ก 

*** อสิระอาหารมือ้ค า่ตามอธัยาศัย เพือ่สะดวกต่อการช้อปป้ิงหรือเทีย่วชมเมอืง *** 

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

น าท่านชม “เมอืงลูเซิร์น” Lucerne เมอืงที่ได้ช่ือว่า
มนีักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น ำ
คณะถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึก
ถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำ
แด่พระเจ้ำหลุยส์ท่ี  16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้
คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์นซ่ึงเป็นสะพำน
ไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้ม“ แม่น ้ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำน
แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิมไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่สนำมบินซูริค...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

……. ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...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  
หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั 
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อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ. – 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 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ 
อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทำงไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพจิารณาหรือไม่กต็าม (ทางบริษัทฯคดิค่าบริการยืน่วซ่ีา 4,000.-) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ค่าทิปพนักงานขับรถ วนัละ 2 ยูโร ต่อท่าน / ต่อวนั (6 ยูโร) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
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  ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว
เข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท เป็นเงินสดเท่ำนั้น เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิก
กำรเดินทำง 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  ำเป็น สุดวิสยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้ง
รอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่น
วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บ ริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 
 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของก ำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้
ท่ำนเขำ้ใจ 
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  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 


