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NT271
ทวัรย์ุโรป ฝรังเศส อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คนื (LH)
ทัวรย์ุโรป อติาล ีสวสิ ฝรังเศส ยุโรปตะวันตก , 7 วัน 4 คนื ,

7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN  , Klima Hotel Milano Fiere  , Radisson Blu Hotel, St. Gallen

แฟรงคเ์ฟิรต์ - สตราสบูรก์ - LE PETITE FRANCE -  หมูบ่า้นรคิเวยีร ์- EGUISHEIM - กอลมาร ์- มลิาน
ลเูซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - เซนตก์ลัเลน - เซนตม์อรร์ทิซ ์- เบอรน์นี่าเอ็กซเ์พรส
ทริาโน่ - ดูโอโมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมมานูเอลท ี2 - SERRAVALLE OUTLET

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์(เยอรมนั)

21.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู4 แถว G สายการบนิลฟุตฮ์นัซา (LH)
เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง



23.50 น.
เหนิฟ้าสู ่สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดย สายการบนิลฟุตฮ์นัซา เทยีวบนิท ีLH 773

วนัท ี2
แฟรงคเ์ฟิรต์ - สตราสบูรก์ - LE PETITE FRANCE

06.00 น.
ถงึ สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ บรกิารรถโคช้รอรับทา่นทสีนามบนิ

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตราสบูรก์ (STRASBOURG) ระยะทางประมาณ 217 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3.15 ชวัโมง
เป็นเมอืงหลวงของแควน้อัลซาส ตังอยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าํไรน ์บนพรมแดนตดิกับประเทศเยอรมนีไดช้อืวา่เป็นหัวใจของยุโรป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิเลน่ชมย่านเมอืงเกา่ทเีรียกวา่ LE PETITE FRANCE 

ผา่นชม มหาวหิารนอรท์เทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทดีทีสีดุแหง่หนงึของยุโรป
ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพทัูงหลังโดยสรา้งขนึในชว่งกลางถงึปลายศตวรรษท ี12
ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 260 ปี อสิระใหท้า่นถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
สตราสบูรก์ - หมูบ่า้นรคิเวยีร ์- EGUISHEIM - กอลมาร ์- สตราสบูรก์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
นําทา่นเดนิทางเทยีว หมูบ่า้นรคิเวยีร ์(RIQUEWIHR) ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชวัโมง ในแควน้อัลซาส
ทนีีเป็นหมู่บา้นเล็กๆน่ารักๆในหบุเขาโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุน่ มชีอืเสยีงในเรืองของไวน ์ถอืเป็นแหลง่ผลติไวน ์มชีอืเสยีงอันดับตน้ๆของประเทศ
และไดรั้บการยกย่องเป็นหนงึใน LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE หมู่บา้นทไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น
หนงึในหมู่บา้นทสีวยทสีดุของฝรังเศส บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกับเมอืงแหง่เทพนยิาย สสีนัสดใส บา้นเกอืบทกุหลังจะตกแตง่
และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุก๊ตาหรือของชนิเล็กชนินอ้ยทน่ีารักๆเต็มไปหมด

นําทา่นเทยีวชม หมู่บา้นเล็กน่ารักเมอืงหนงึทตีดิใจมากมายคอื EGUISHEIM เนืองจากตังอยู่ในเสน้ทางชมชมิเทยีวไร่ไวนข์องแควน้อัลซาส
ซงึมชีอืในการผลติไวน ์จงึมนัีกทอ่งเทยีวไปเยือนพอควรแมจ้ะเป็นหมู่บา้นเล็กๆทมีพีลเมอืงแค ่1,600 คน ความน่ารักของหมู่บา้นนีมแีคไ่หน
ดไูดจ้ากเครดติทไีดรั้บเลอืกเป็นหมู่บา้นทเีป็นทโีปรดปรานชนืชอบทสีดุของฝรังเศส (VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจําปี 2013
และยังเป็นสมาชกิในกลุม่ LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE ซงึแปลวา่ “หมูบ่า้นทสีวยทสีดุของฝรงัเศส”
โดยมคีณุสมบัตติรงตามกําหนดทวีา่ ตอ้งมพีลเมอืงไม่เกนิ 2,000 คน ตอ้งมลัีกษณะบรรยากาศของความเป็นชนบทอยู่
และตอ้งมโีบราณสถานแหง่ชาตอิยู่ในเมอืงใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกอลมาร ์ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชวัโมง 

นําทา่น ชมเมอืงกอลมาร ์ดนิแดนแหง่ความงาม ทมีตีกึราบา้นชอ่งสวยงาม มจีดุเดน่อยู่ทคีวามงามของดอกไมท้มีอียู่ทัวเมอืง
จัดเป็นอกีเมอืงทถีูกจัดใหเ้ป็นเมอืงทมีคีวามโรแมนตกิ จนไดรั้บการขนานนามวา่
ลติเตลิเวนซิปัจจบัุนเมอืงเกา่แกแ่หง่นีไดก้ลายเป็นเมอืงทน่ีามาเยือนเป็นอันดับตน้ๆของประเทศฝรังเศส เป็นเมอืงทมีลัีกษณะสถาปัตยกรรม



และบรรยากาศของเมอืงโบราณมบีา้นเรือนทสีวยงาม ซงึบา้นเรือนแบบนี เรียกวา่ COLOMBAGE (ฝรังเศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมัน)
เป็นบา้นครงึไมซ้งุซงึเป็นแบบบา้นทเีป็นเอกลักษณ์และเห็นไดทั้วไปในแควน้อัลซาส
ลักษณะพเิศษของบา้นจะขนึโครงบา้นดว้ยไมทั้งหลังรวมทังหลังคากอ่น
จากนันก็จะโบกปนูระหวา่งชอ่งไมแ้ลว้ทาทับดว้ยสสีนัสวยงามตามใจเจา้ของบา้น เมอืงนียังมคีลองน ้าํไหลผา่น ซงึบรเิวณนีถูกเรียกวา่ LITTLE
VENICE เป็นมุมบังคับทนัีกทอ่งเทยีวสว่นมากตอ้งมาเก็บภาพเป็นทรีะลกึ 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสูท่พัีกท ีชานเมอืงสตราสบูรก์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สตราสบูรก์ - ลเูซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - เซนตก์ลัเลน

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ ระยะทางประมาณ 228 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 ชวัโมง เมอืงทคีุน้เคยดสํีาหรับคนไทย
เมอืงทมีนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาเยือนมากทสีดุ และยังมคีวามสําคัญในดา้นการกอ่กําเนดิสมาพันธรัฐอกีดว้ย
เมอืงนีตังอยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทชีอืวา่เวยีวาลดส์แตรท์เตอรห์มายถงึทะเลสาบสพัีนธรัฐ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม อนุสาวรยีส์งิโตลเูซริน์ (LION MONUMENT) อนุสาวรียร์ูปสงิโตหนิ เป็นอนุสาวรียท์ตัีงอยู่ใจกลางเมอืงลเูซริน์
และเป็นอนุสาวรียสํ์าหรับทหารสวสิทตีายในหนา้ททีฝีรังเศส ซงึสว่นใหญ่เป็นชาวลเูซริน์ สําหรับความกลา้หาญและความซอืสตัยใ์นหนา้ที
แกะสลักอยู่บนหนา้ผา ทหัีวของสงิโตจะมโีล ่ซงึมกีากบาทสญัลักษณ์ของสวสิเซอรแ์ลนดอ์ยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้
ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตังแตค่ศ1819-1821สรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิในดา้นความกลา้หาญ ซอืสตัยแ์ละรักภักด ี

นําทา่นชม สะพานไมช้าเปล (CHAPEL BRIDGE) สญัลักษณ์ของเมอืงทใีคร  ๆก็มักมาถ่ายรูปทสีะพานแหง่นี
เป็นสะพานไมอั้นเกา่แกท่สีดุในยุโรป มอีายุมากกวา่ 600 ปี สรา้งขนึในศตวรรษท ี14 โดยตลอดแนวสะพานนันถูกประดับดว้ยภาพเขยีน
ทบีอกเลา่ถงึประวัตขิองประเทศแหง่นีเป็นจํานวนมาก สรา้งขนึเพอืทอดตัวขา้มแม่น ้าํรอยส ์ตังอยู่รมิทะเลสาบทอดขา้มแม่น ้าํรอยส์
ตลอดสะพานประดับดว้ยภาพเขยีน ทบีอกเลา่ถงึประวัตศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานนีเคยถูกไฟไหมเ้สยีหายมากในปี 1993
แมบ้างสว่นจะถูกไฟไหมแ้ละไดรั้บการบรูณะจนสวยงาม 

ใหท้า่นมเีวลาเทยีวชม เมอืงลเูซริน์ เมอืงสวยงามทน่ีาชอ้ปปิง หรือจะเรียกวา่เมอืงบตูกิก็ไม่ผดิ ทา่นสามารถเดนิเลน่ไปตามถนนสายแคบๆ
หรือจตรัุส สแควรแ์ละเพลดิเพลนิไปกับรา้นคา้โอ่อ่า ไดพ้บสนิคา้ทถีูกใจ เชน่ นาฬกิาสวสิ และเครืองอัญมณีททีรงคณุคา่ระดับโลก
สนิคา้แฟชนันําสมัยมสีไตล ์และทขีาดไม่ไดก็้คอื ช็อกโกแลตสวสิทใีครๆก็อยากลมิรส

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนตก์ลัเลน (St. Gallen) ระยะทางประมาณ 147 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชวัโมง
เป็นเมอืงทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ทไีดรั้บชอืมาจากนักบญุ Gallus ทเีขา้มาเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นชมุชนเล็กๆเมอืศตวรรษท ี7
เมอืงเซนตก์ัลเลนมชีอืเสยีงดา้นการทอ่งเทยีวและเป็นศนูยก์ลางทางศาสนา มหาวหิาร Abbey of Saint Gall
ทตัีงอยู่ในย่านเมอืงเกา่เป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญของเมอืง ภายนอกของมหาวหิารอาจจะดธูรรมดาไม่น่าตนืเตน้เทา่ไหร่
แตก่ารตกแตง่ภายในมหาวหิารนันอลังการงานสรา้งมากจรงิๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5



เซนตก์ลัเลน - เซนตม์อรร์ทิซ ์- เบอรน์นีา่เอ็กซเ์พรส(มรดกโลก) - ทริาโน ่- มลิาน

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนตม์อรร์ทิซ ์ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชวัโมง
เมอืงตากอากาศและศนูยก์ลางกฬีาสกทีมีชีอืเสยีงระดับโลกเมอืงตากอากาศฤดหูนาวทแีสนสงบและในปี ค.ศ.1864
ไดส้รา้งโรงแรมแหง่แรกของเมอืง และเชญิแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําใหเ้กดิกจิกรรมกฬีาฤดหูนาวตา่งๆ
และเป็นสถานทแีขง่ขันกฬีาระดับเวลิดแ์ชมเปียนชพิ และกฬีาโอลมิปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมอืงถูกโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดับนานาพันธุ์
และววิทวิทัศนข์องทะเลสาบอันสวยงาม กลา่วไดว้า่ในบรรดาเมอืงตากอากาศของสวสิฯไม่มทีใีดจะหรูและแพงยงิกวา่เมอืงนีอกีแลว้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ใหท้า่นได ้สมัผสัประสบการณ์นงัรถไฟสายประวตัศิาสตรเ์บอรน์นีา่เอ็กซเ์พรส (BERNINA EXPRESS) จาก เมอืงเซนตม์อรทิซ์
มุ่งหนา้สูส่ถานีปลายทาง สถานเีมอืงทริาโน ่ซงึเป็นรถไฟสายทเีกา่แกท่สีดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้รกิารครังแรกเมอืปี ค.ศ.1910
สมัผัสประสบการณ์การเดนิทาง ผา่นสะพานกวา่ 196 สะพาน และอุโมงคก์วา่ 55 อุโมงค ์ไตร่ะดับเป็นขันๆสูค่วามสงูกวา่ 2,253
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล ชมความงามของขนุเขา สลับทุง่หญา้ และหบุเขาสวสิแอลป์อันสวยงาม ซงึเสน้ทางสายเบอรน์นีา่
เอ็กซเ์พรสไดร้บัการประกาศเป็นหนงึในมรดกโลกของประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืปี ค.ศ. 2008
*** หากรถไฟเบอรน์นีา่เอ็กซเ์พรสไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้บรษิทัจะจดัใหน้งัรถไฟ REGULAR TRAIN ในเสน้ทางเดยีวกนัแทน ***

เดนิทาง ถงึสถานเีมอืงทริาโน ่เมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้เวทตนิ ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงชายแดนระหวา่งประเทศอติาล ีและสวสิ
เมอืงรมิทะเลสาบ และวลิลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรียบงา่ยทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้
สวนน ้าํ น ้าํพ ุทะเลสาบ เนนิเขา ทลีอ้มรอบ ทําใหด้โูดดเดน่

ออกเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน หรือ มลิาโน ่ระยะทางประมาณ161 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชวัโมง มชีอืเสยีงในดา้นแฟชนั ศลิปะ
และเครืองหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชนัสําคัญเมอืงหนงึของโลก “มลิาน”เป็นเมอืงหลวงของแควน้ลอมบารเ์ดยีในภาคเหนือของประเทศอติาลี
ตังอยู่บรเิวณทรีาบลอมบารด์ ีมปีระชากรประมาณ1,308,500 คน และมชีอืเสยีงเกยีวกับประเพณีครสิตม์าสทเีรียกวา่ “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม
ผา้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อัลฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟตุบอลเอซมีลิาน
มภีาพวาดเฟรสโกท้มีชีอืเสยีงโดง่ดัง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
KILMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
มลิาน - ดโูอโมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมมานูเอลท ี2 - ชอ้ปปิง SERRAVALLE OUTLET -
เวยีนนา(แวะเปลยีนเครอืง) - กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
นําทา่นชม ดโูอโมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo) ทเีป็นสญัลักษณ์โดดเดน่ทสีดุของเมอืงนี และไม่ถูกทําลายลงในชว่งสงคราม
ดา้นหนา้คอื พระบรมราชาสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอรโิอเอมมานูเอลท ี2 (Vittorio Emanuele II Monument) ขณะทรงมา้
ดา้นในดโูอโมมกีระจกสทีสีวยงาม กลา่วกันวา่สถานทนีีคอืสถานทใีชเ้ก็บตะปซูงึใชต้รงึพระเยซู
ตะปนีูจะนําลงมาใหป้ระชาชนเขา้ชมปีละครังในเดอืนกันยายน

จากนันอสิระทา่นท ีแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมมานูเอลท ี2 (Galleria VittorioEmanuele II)
ซงึเป็นย่านชอ้ปปิงอาเขตทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึในโลก ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 12 ปี เพอืใหเ้ป็นหอ้งรับแขกแหง่กรุงมลิาน (Milan)
เป็นอาคารหลังแรก  ๆของยุโรปทใีชโ้ครงเหล็กในการกอ่สรา้ง พนืตกแตง่ดว้ยโมเสกเป็นรูปทวปีตา่ง ๆ
อาคารอย่างมรีสนยิมโดยสถาปนกิชอืดังชาวอติาลี



นําทกุทา่นสู ่SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม 3 ชวัโมง กับสนิคา้มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY,
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงไดอ้ยา่งตอ่เนอืง***

บา่ย
พรอ้มกันทจีดุนัดหมาย บรกิารรถโคช้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

20.35 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดย สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีOS 516

22.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพอืแวะเปลยีนเครือง

23.20 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีOS 025

วนัท ี7
กรุงเทพมหานคร

15.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป อติาล ีสวสิ ฝรงัเศส ยโุรปตะวนัตก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี12 กันยายน 2562 เวลา 10:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป อติาล ีสวสิ ฝรงัเศส
ยโุรปตะวนัตก

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท (ไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวั) ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย และ คนขบัรถ ทา่นละ 1,300 บาท ตลอดการเดนิทาง **ชําระกอ่นเดนิทาง**

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวสิเซอรแ์ลนด ์60 ยโูร (หรอืประมาณ 2,300 บาท) และคา่บรกิารศนูยย์นืคาํรอ้ง VFS GLOBAL CENTER ทา่นละ 1,250 บาท
***ชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่***

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ (คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ / คา่วซีา่)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาคา่ทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิ และคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณวีซีา่ไมผ่า่น (ท่านไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตามกาํหนดเวลา) ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 5,000
บาท ตอ่ท่าน

• กรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวันททีางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิแลว้ ถา้วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ
ขอเรยีกเกบ็คา่ตวัเครอืงบนิ 100% (ประมาณ 12,000 บาท แตจ่ะขนึอยูก่บัราคาตวัเครอืงบนิในแตล่ะกรุป๊)

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

**เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทงัหมด**
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