
 

EY802 MONO SWISS 7D4N  

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิีส่วยงดงามชวนหลงใหล 

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซี่าและบรกิาร 4,000 บาท** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 May - 05 Jun 2019  46,900  46,900 46,900 23,450 12,500 

27 Jun - 03 Jul 2019  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

11 - 17 Jul 2019  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

25 - 31 Jul 2019  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

 



 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

17.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 โซน Q เคานเ์ตอร ์สายการ ETIHAD 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

20.45  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY401  

00.10  ถงึทา่อากาศยานอาบูดาบ ีเพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์– กรงุเบริน์ – เมอืงเจนวีา – 

ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– วหิารเซนตปิ์แอร ์

02.20  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY073 

06.45  เดนิทางถงึ สนามบนิซรูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดรูอ้น)) น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับ

อากาศเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมอืง

ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 

ทศิทาง โดยมแีมน่ า้ไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมอืง ใหท้า่นชมความงามของ น า้ตกไรน ์เป็นน ้าตก

ขนาดใหญ่ทีส่ดุของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าไรน์ น ้าตกแหง่นีม้คีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 

เมตร น ้าตกแหง่นีถ้อืก าเนดิข ึน้ในยคุน ้าแขง็ครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้า่น

อสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน ้าตกไรน์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Bern) 

(ระยะทาง 171ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง2.30 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยูใ่จกลางประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีมน่ ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงได ้

สรา้งก าแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 130,000 คน มยีา่นเมอืงเกา่

ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ (Geneva) (ระยะทาง158ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง30

นาท)ี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิ การทตู น าทา่นชมทะเลสาบเจนวีา (Geneva 



 

Lake) บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและสวนหยอ่มทีส่วยงาม ดงึดดูสายตา

ดว้ย น า้พจุรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ทีม่นี ้าพพุุ่งสงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็ม

ไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์

รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกวา่ 850 ปี นาฬกิาดอกไม ้จดุ

ถ่ายรูปส าคัญตัง้อยูด่า้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกับถนน มองขา้มไปจะเห็น รา้นสนิคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถูกจัดเรยีงใหม้สีสีัน ตา่งกนัไปตามฤดกูาล ผา่นชม ทีท่ าการองคก์าร

สหประชาชาตปิระจ ากรงุเจนวีา Palais des Nations หนึง่ในอาคารทีส่ าคญัทีส่ดุของกรุงเจนีวา 

อาคารสขีาวหลงัใหญ่นี้ไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที2่) หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

ทีพ่กั: NH Geneva Airport Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 เมอืงเจนวีา - Aubonne Oulet - เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย ์-รปูปัน้ Chaplin 

Statue - เมอืงมองเทรอซ ์- เมอืงทาซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่Aubonne Outlet (ระยะทาง28ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30นาท)ี เอาทเ์ลต

ขนาดใหญใ่นสวติเซอรแ์ลนด ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซาน (Lausanne)(ระยะทาง24ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่

ตดิกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้ง

ใหญ่ สภาพบา้นเรอืนของโลซานเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-

14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไมวุ่น่วาย มรีะบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหลง่

ผลติไวนท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จพระ

ศรนีครนิทราฯ(สมเด็จยา่)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วรัชกาลที9่ทรงส าเร็จการศกึษาจากเมอืงนี้

ดว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืงยา่นเมอืงเกา่สมัยโบราณ ผ่านชม มหาวหิารแหง่โลซานน ์หรอื 

วหิารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามชือ่เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิ

อันดับยโุรปและถ่ายรูปหนา้พพิธิภัณฑโ์อลมิปิก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) 



 

(ระยะทาง19ก.ม.ใชเ้วลา 20 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์

นักทอ่งเทีย่วตา่งกข็นานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss 

Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และเมอืงนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญข่อง

บรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย แวะถ่ายรูปกับจดุไฮไลทข์องเมอืง รปูปัน้

“ชาล ีแชปปลิน้”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวาม

หลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถา่ยรปูสอ้มยกัษ ์The 

Fork ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางผ่าน เมอืงมองเท

รอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงเลก็ๆแสนน่ารักทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น ไขม่กุแหง่ 

Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวา ทีม่ฉีากหลงัเป็นภเูขาชมรูป

ปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี( Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่วงควนี (Queen) ตัง้อยูต่รงจัตรัุสตลาด เจา้ของ

บทเพลง We are the Champion ซึง่ถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคา

ส ิโนคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 

ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาซ (Taesch) (ระยะทาง139ก.ม.ใช ้

เวลา2ชม.) น าทา่นเขา้สูท่ ีพั่กแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

ทีพ่กั: Elite Taesch Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 ทาซ - เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ - แองเกลิเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึเซอรแ์มท Zermatt มเีวลาใหท้า่นเดนิ

เทีย่วชมหมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม มฉีากหลังของตัว

เมอืงเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

เซอรแ์มทเ จากเมอืงดา้นลา่งนีถ้า้สภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเหน็ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ที่

ความสงู 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสง่า

ทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บ



 

บรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 

บา่ย  น าทา่นน่ัง Shuttle Train กลับสูเ่มอืงทา๊ซ แลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคนิ

(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.) เมอืงตากอากาศเล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยู่

ระหวา่งทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศน์บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)  

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง86ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ1ชัว่โมง15นาท)ี 

ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที ่5 แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอด

เขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้

โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ 

โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ 

ทา่นจะไดข้ ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชมถ า้แข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถ่ายรูป

หรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 

ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้

ผา อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) 

บา่ย  หลังอาหารเทีย่งน าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) 

เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา



 

(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของ

ทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืน

สัญลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 

โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นได ้

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่น Old Town  

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

จากน ัน้เดนิทางสูซ่รูคิ(52 กม./1ชม.) น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที ่6 เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

08.00  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

11.30  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD เทีย่วบนิที ่EY074  

19.40  เดนิทางถงึทา่อากาศยานอาบูดาบี ้รอท าการเปลีย่นเครือ่ง 

21.35  เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ ETIHAD เทีย่วบนิที ่EY402 

 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 24,000 บาท 

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณ ีและ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 



 

2.  คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พกั

หอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกัพกั 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพกัเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพัก

ในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟร์ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บ  

6.  การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ MSIG 

แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้  

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท มากกวา่

ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 

แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้

ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์

8. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลัง จากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 CHF ตอ่ทรปิ หรอื 1,800 บาท ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทั

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 



 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ



 

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ประกันภัย โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า

เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 


