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Code: IH14-CHE-ClassicGrand-10LX-Apr-Oct-125-A220228 

10 วนั คลาสสคิ แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์

เทีย่วสวติเซอรแ์ลนด ์กบั เสน้ทางสุดคลาสสคิ ทีเ่ทีย่วไดต้ลอดท ัง้ปี 

 

 

 

 

***บนิตรงซูรคิ โดย...สายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลนส์*** 

เมษายน - ตลุาคม 2565 

เร ิม่ตน้ 125,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่ และทปิทกุอยา่งแลว้)  

 

ซูรคิ, น า้ตกไรน,์ ดาวอส, เซนตโ์มรติส,์ อนัเดอรม์ทั, น ัง่รถไฟกลาเซยีร ์เอกซเ์พรส 

เซอรแ์มท (พกัคา้ง 2 คนื), ข ึน้เขาแมทเทอรฮ์อรน์, ซาสเฟ, ไอซ ์พาวลิเลยีน, มองเทรอ, เวเวย่,์ โลซานน ์ 

เจนวีา, เนอชาแตล, เบริน์, อนิเตอรล์าเคน, ข ึน้เขาจงุเฟรา  , ลเูซริน์, ซูรคิ 

 

ราคาทวัร ์125,900 บาท : 11-20 เม.ย. 65 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 65 / 19-28 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิย. 65 / 

17-26 ก.ค. 65 /9-18 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – ซูรคิ  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิสวสิแอร ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 

ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุณาแสดงผลการฉีดวัคซนีโควดิครบ 2 เข็ม เด็กอายตุ ่ากวาา 18 ปี ไมาฉีดวัคซนี

เดนิทางได)้  

23.30 น. ออกเดนิทางสูานครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) โดยสายการบนิสวสิแอร ์เทีย่วบนิ LX181 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีาวนตัวทุกทีน่ั่ง และสาย

การบนิมบีรกิาร อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวาางเทีย่วบนิตรง สูานครซรูคิ 

 

วนัทีส่อง ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– ดาวอส – เซนตโ์มรติส ์ 

 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทาานผาานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

08.00 น. น าทาานเดนิทางสูาเมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี เมอืงซึง่ตัง้อยูาบนฝ่ังเหนอืของแมาน ้าไรน ์เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่อายของสถาปัตยกรรม

เรอเนซองซ ์และอาคารสไตลค์ลาสสกิ  

น าทาานเทีย่วชมและสมัผัสความงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีไ่ดช้ ือ่วาาเป็นน ้าตกทีใ่หญาทีส่ดุในยโุรป ชมความ

แรงของกระแสน ้าทีก่ระทบกับโขดหนิกลางน ้าดังสน่ันทั่วบรเิวณ ละอองน ้าทีก่ระจายปกคลุมไปทั่วเสมอืน

เมอืงมายา อสิระใหท้าานไดส้ดูอากาศบรสิทุธิแ์ละสมัผัสตน้ไมใ้หญาเรยีงรายทั่วบรเิวณและเก็บภาพความงาม

ตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทาานเดนิทางสูาเมอืงดาวอส (Davos) (ระยะทาง 172 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชม.) 

เมอืงนี้ไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดงาน World Economic Forum (WEF) ซึง่เป็นการประชมุประจ าปีของทั่วโลก ใน

ทุกๆปี เมอืงดาวอส (Davos) ตัง้อยูาเขตรอบแมาน ้า Landwasser ซึง่อยูาในเทอืกเขาแอลป์ ระหวาาง ภูเขา 

Plessur และ ภเูขา Albula ทีค่วามสงู 1,560 เมตร (5,120 ฟตุ) ซึง่เป็นเมอืงทีส่งูทีส่ดุในยโุรป และเมอืงนี้

ถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงสกรีสีอรท์ ทีใ่หญาทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์และสงูทีส่ดุในยโุรป นอกจากนี้เมอืงนี้ยังโดาง

ดัง เรือ่งของอากาศทีด่ ีสภาพแวดลอ้มเหมาะแกาการรักษา และฟ้ืนตัวจากโรคปอด เมอืงนีม้คีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องไทย โดยในธนบัตรทีร่ะลกึฉบับละ 20 บาท ทีท่าง ธนาคารแหางประเทศไทยไดจ้ัดพมิพ์

ขึน้โดย ไดเ้ชญิพระบรมฉายาสาทสิลักษณ์ในหลวง ร.9 เมือ่สมัยยังทรงพระเยาว ์ซึง่ทรงฉาย ณ โรงแรมเซ

โฮฟ (Seehof hotel) ซึง่อยูาทีเ่มอืงดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน น าทาานแวะถาายรูปกับโรงแรมเซ

โฮฟ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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 บาาย น าทาานเดนิทางสูาเมอืงเซนตโ์มรติส ์(St. Moritz) (ระยะทาง 67 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)      

เมอืงทีอ่ยูาในหบุเขา Engadine ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูาบนสาวนหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสูง

ที ่1,775 เมตรเหนือน ้าทะเล ซึง่ทางตะวันออกของเทอืกเขามยีอดภเูขา Piz Bernina ตระหงาานสงูทีส่ดุ ที่

ระดับ 4,049 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เมอืงเซนตโ์มรติส ์ แบางออกเป็นสองสาวน คอื สาวนทีอ่ยูาบนเขา และ

สาวนทีร่าบโดยมทีะเลสาบขัน้อยูาตรงกลาง เมอืงนี้ไดช้ือ่วาาเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและศูนยก์ลาง

กฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ตัวเมอืงตัง้อยูาในรัฐเกราบนึเดนิ(Graubünden) เป็นรัฐทีใ่หญาทีส่ดุและอยูาทาง

ตะวันออกสดุของประเทศ ตัง้อยูาบนยอดทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์  

น าทาานแวะถาายรปูกบัเซนตโ์มรติส ์(Lake St. Moritz) ซึง่จะพบกบัความงดงามของน ้าใสสเีขยีวมรกตในชาวง

ฤดรูอ้น แตาถา้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง  

อสิระใหท้าานไดเ้ดนิเลาน หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ไมาวาาจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม หรอื สนิคา้พืน้เมอืง ในยาาน

จตรัุสพลาซาดาสโกวลาา (Plazza da Scoula) หรอืจะเดนิเลานชมความงามของเมอืงสกรีสีอรท์แหางนี ้
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Europa St. Moritz / Reine Victoria by Laudinella*** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม อนัเดอรม์ทั - น ัง่รถไฟกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส – เซอรแ์มท (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูาเมอืงอันเดอรม์ัท (Andermatt) (ระยะทาง 224 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง)หมูาบา้นในรัฐอรู ีสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูาในหบุเขาทีเ่รยีกวาาอวัรเ์ซอเรนิ อันเป็นแหลางตน้น ้าของแมาน ้า

ร็อยส ์อนัเดอรม์ทัถอืเป็นหมูาบา้นทีเ่ป็นจดุบรรจบกนัของชาองเขาทีส่ าคัญสามชาองเขา ไดแ้กา ชาองเขาโอเบอร์

อัลพท์างทศิตะวันออก, ชาองเขาก็อทฮารท์ทางทศิใต ้และชาองเขาฟัวรค์าทางทศิตะวันออก เมอืงนี้จงึเป็น

เมอืงทีอ่ากาศดอีกีแหางและมทีัศนยีภาพทีส่วยงาม ระหวาางการเดนิทางทาานจะไดย้ลทวิทัศนอ์นัสวยงามสอง

ขา้งทาง นอกจากนี้อันเดอร์มัทยังเป็นเมอืงทีนั่กทาองเทีย่วนิยมมาขึน้รถไฟกลาเซยีร์ เอ็กซเ์พรส ซึง่เป็น

รถไฟที่น่ังชมววิทวิทัศน์และบรรยากาศของเมืองเล็กๆตลอดเสน้ทางทาองเที่ยวที่สวยงามอีกแหางของ

สวติเซอรแ์ลนด ์

  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานสมัผัสบรรยากาศ น่ังไฟสายโรแมนตกิสายกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟทีไ่ดช้ ือ่วาา

วิง่ชา้ทีส่ดุในโลก และเป็นเสน้ทางทีนั่กทาองเทีย่วทั่วโลกใฝา ฝันจะไดส้มัผัส ตลอดการน่ังรถไฟกวาา 3 ชัว่โมง

จากเมอืงอนัเดอรแ์มท (Andermatt) สูา เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงเล็กๆ ซึง่ตัง้อยูาบนเทอืกเขาแอลป์ 

ระหวาางทางทาานจะไดช้มทวิทัศน์ทีส่วยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด์ทีถู่กโอบลอ้มอยูาในออ้มกอดของหุบเขา
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และสายน ้าสฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบ หรอืจะเป็นทัศนียภาพของภเูขาทีพ่าดผาานกลางเทอืกเขาแอลป์ 

ยอดเขาความสูงกวาา 3,000 เมตร ที่ปกคลุมดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี อสิระใหท้าานไดพ้ักผาอนและเก็บภาพ

ธรรมชาตอินัสวยงามและขึน้ชือ่ของสวติเซอรแ์ลนด ์รถไฟสิน้สดุการเดนิทาง ณ เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

ตัง้อยูาเชงิเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์ครอบคลุมพืน้ทีส่กฤีดู

หนาวและฤดรูอ้นทีก่วา้งใหญา เมอืงเซอรแ์มทนีถ้อืวาาเป็นเมอืงทีป่ราศจากมลภาวะโดยสิน้เชงิเพราะเป็นเมอืง

ทีห่า้มน าเครือ่งยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเขา้ไปในตัวเมอืงเด็ดขาด  

น าทาานเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองที่ปราศจากรถยนต์และไรม้ลพิษอีกแหางหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Astoria Zermatt **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่ เซอรแ์มท – เคเบิล้สูย่อดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – ซาสเฟ (เมอืงไรม้ลพษิ) - ไอซพ์าวลิเลยีน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทาาน น่ังกระเชา้สูาแมทเทอรฮ์อรน์กลาเซยีรพ์าราไดซ ์(Matterhorn Glacier Paradise) เพือ่ชมภเูขาแมท

เทอรฮ์อรน์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเทอืกเขาแอลป์ (Alps) ตัง้อยูาระหวาางประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีภเูขาทีส่งู

กวาา 4,478 เมตร รปูทรงพรีะมดิตัง้อยูาบนพืน้ทีเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เป็นภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้
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ปี มนัีกทาองเทีย่วจากทั่วโลกมาชมความงามไมาเวน้แตาละวัน “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” นี้มคีวามสวยงาม มี

เสนาห ์เป็นเครือ่งหมายการคา้ของลูกอม “รกิัวลาาร”์ และ “พาราเมาตพ์กิเจอส”์ โดยบรษัิทภาพยนตร ์พารา

เมาตพ์กิเจอส ์ของฮอลลวีดู ไดน้ ามาเป็นตราสญัลักษณ์ของบรษัิทอกีดว้ย ทาานสามารถชมววิสวยของภเูขา

ทีม่รีูปทรงงดงามทีสุ่ดในสวสิดว้ยความสูงของยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์นทีม่คีวามสูงกวาา 4,478 เมตร จงึ

สามารถมองเห็นยอดเขาสงูยอดอืน่ๆ ทีอ่ยูาใกลเ้คยีงไดช้ดัเจน อสิระใหท้าานเดนิเลานและถาายรปูตามอธัยาศยั  

จากนัน้ไดเ้วลาน าทาานน่ังกระเชา้เดนิทางกลับสูา เมอืงเซอรแ์มท (การใหบ้รกิารของกระเชา้ ขึน้กับสภาวะ

อากาศ ณ วันนัน้ๆ ขอสงวนสทิธิใ์นการใหบ้รกิารหากสภาวะอากาศไมาเอือ้อ านวย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บน Matterhorn Glacier Paradise 

 (***หากหอ้งอาหารไมาสามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะน าทาานรับประทานอาหารทีเ่มอืงเซอรแ์มทแทน) 

 

 

 

บาาย น าทาานเดนิทางสูาเมอืงซาสเฟ (Sass Fee) หมูาบา้นเล็กๆในเมอืงวสิป์ (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระชากรราว 1,600 คนเทาานัน้ แตากระนัน้ก็มชี ือ่จากท าเลทีต่ัง้ซ ึง่แวดลอ้มดว้ยภเูขาสูง

เสยีดฟ้ามากถงึ 18 ลกู ท าใหซ้าสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮติส าหรับผูช้ ืน่ชอบกฬีาฤดูหนาว ถงึขัน้ไดรั้บ

ฉายาวาา The Pearl of the Alps หรอืไขามกุแหางเทอืกเขาแอลป์เลยทเีดยีว เมอืงนี้ไดช้ือ่วาาเป็นเมอืงปลอด

มลพษิ 1 ใน 5 เมอืงของสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่มามรีถยนตว์ิง่ มอีากาศทีบ่รสิทุธิม์าก  

น าทาานขึน้เคเบิล้คารส์ูายอดเขาอะลาลนิ (Allalin Cable Car) เพือ่ชมความสวยงามของยอดเขาทีร่ายลอ้ม

โดยรอบ นับเป็นอกีทัศนียภาพทีส่วยงามมาก ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางกลับสูาเมอืงเซอรแ์มท อสิระใหท้าาน

เดนิเลานหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Astoria Zermatt **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีห่า้ มองเทรอ – ปราสาทชลิยอง – เวเวย ์ – โลซานน ์ – เจนวีา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูา เมอืงทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 12 นาท ี 

น าทาานเดนิทางสูา เมอืงมองเทรอ (Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.) เมอืงตาก

อากาศที่ตัง้อยูารมิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่วาารเิวียราาของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือนรมิ

ทะเลสาบ  

น าทาานเขา้ชมปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวาา 800 ปี สรา้งบนเกาะหนิรมิ

ทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตายคุโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศซ์าวอย โดยมจีุดมุางหมายเพือ่ควบคุมการเดนิทาง

ของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที่จะสัญจรผาานไปมาจากเหนือสูาใตห้รือจากตะวันตกสูาตะวันออกของ

สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดียวที่ไมาตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหางนี้จ ึง

เปรยีบเสมอืนดาานเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเดนิทางสูา เมอืงเวเวาย ์(Vevey) เมอืงเล็กๆระหวาางทางสูาเมอืงโลซานน ์ 

น าทาานแวะถาายรูปกับรูปปั้นชารล์ ีแชปลนิ (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศลิปินตลกแหางฮอลลวีูด้ ซึง่ในอดตีได ้

เคยใชบ้ัน้ปลายชวีติทีเ่มอืงนี ้ 

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูา เมอืงโลซานน์ (Lausanne) น าทาานชมเมอืงโลซานน์  ซึง่ตัง้อยูาบนฝ่ังเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้าาเป็นเมืองที่มีเสนาห์โดยธรรมชาตมิากที่สุดเมืองหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แตาศตวรรษที ่4 เมอืงโลซานน์ตัง้อยูาบนเนนิเขารมิฝ่ัง

ทะเลสาบเจนวีา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดู
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นักทาองเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผาอนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญส าหรับชาวไทย

เนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยาา  

น าทาานผาานชมอพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทซิโซ (Avenue Auguste Tissot) 

ซึง่ในอดตีเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและบตุรธดิาทีส่ามพระองค ์สมเด็จพระเจา้

พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูาหัวอานันทมหดิล 

รัชกาลที ่8 และพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลที ่9  ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ระยะเวลาสองปี ระหวาางปี พ.ศ. 2476-2478  

น าทาานเดนิชม สวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของยวุกษัตรยิ์

ทัง้สองพระองคเ์มือ่ทรงพระเยาว์ และถาายรูปกับ ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Le PavillonThailandais) 

ตัง้อยูาในสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมอืงโลซานน์ จัดสรา้งโดยรัฐบาลไทย สรา้งขึน้จากไมส้ัก และมยีอด

ศาลาสูง 9 เมตร เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรง

ครองศริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี และเพือ่กระชบัความสัมพันธท์างการทูตระหวาางไทยและสวติเซอรแ์ลนดร์อบ 

75 ปี โดยมสีมเด็จพระเทพพระรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารเีสด็จไปประกอบพธิเีปิดศาลาและสางมอบ

อยาางเป็นทางการ เมือ่วันที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูา เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืง

ทาองเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศสวติเซอรแ์ลนดต์ัวเมอืงนัน้ตัง้อยูา

บรเิวณทีท่ะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกับแมาน ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยูาทาง

ตะวันตกของประเทศ เป็นแหลางน ้าจดืทีใ่หญาเป็นอันดับสองของทวปียโุรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้

ในประเทศฮังการ ีส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกยาองวาาเป็นเมอืงนานาชาต ิ(Global City) เนื่องจากเป็น

ทีต่ัง้ขององคก์รระหวาางชาตสิ าคัญๆ หลายองคก์ร  

น าทาานชมน ้าพเุจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพุทีไ่ดรั้บการยอมรับวาาสงูและมขีนาดใหญาทีส่ดุในโลก 

และยงัเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมอืง 
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น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุทีไ่ดรั้บการยอมรับวาาเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุางไดสู้งสุด

ประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) น ้าพุถูกตดิตัง้ในปี 1886 น าทาานถาายรูปกับนาฬกิาดอกไมท้ีส่วนอังกฤษ 

(Jardin Anglais) รมิทะเลสาบเจนวีา ซึง่บางบอกถงึความส าคัญของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาในประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Geneva Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีห่ก  เจนวีา – เนอชาแตล – เบริน์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทาานเดนิทางสูาเมอืงเนอชาแตล (Neuchatel) เมอืงแหางปราสาทของสวสิ ตัง้อยูาบนชายฝ่ังของทะเลสาบ

เนอชาแตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบทีม่ชี ือ่เดยีวกนักบัเมอืงและรัฐ  

น าทาานถาายรปูกบัปราสาทเนอชาแตล (Chateau de Neuchatel) ปราสาทเกาาแกาทีเ่ป็นสถานทีท่าองเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืง โดยปราสาทตัง้อยูาบนยอดเนนิเขาเล็กๆใจกลางเมอืงเกาา  

จากนัน้น าทาานเขา้ชมโบสถค์อลเลกอีาเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถเ์กาาแกาทีต่ัง้อยูาบนเนนิเขาและ

อยูาตดิกันกับปราสาทเนอชาแตล ถูกสรา้งขึน้ในชาวงศตวรรษที ่12 ในสไตล ์Roman rhenan โดยมหีลังคา

เป็นแบบกอธคิ ภายในไดรั้บการตกแตางอยาางสวยงาม และมกีารบรูณะมาอยาางตาอเนื่อง ปัจจุบันโบสถแ์หางนี้

ไดก้ลายเป็นสถานทีท่าองเทีย่วหลักๆของเมอืงอกีแหาง  

ไดเ้วลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงเบริน์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเดนิทางสูา กรุงเบริน์ (Berne) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงหลวงของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงโบราณเกาาแกาสรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ โดยมแีมาน ้าอาเรา (Aare) ลอ้มรอบตัว

เมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวันออก สาวน

ทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้ 

น าทาานชมกรงุเบริน์ซึง่ไดรั้บการยกยาองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก

นีเ้บริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูาใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010  

น าทาานชม บาอหมสีนี ้าตาล สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

น าทาาน ชมมารก์าสเซ ยาานเมอืงเกาา ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ   เป็นยาานทีป่ลอดรถยนต ์จงึ

เหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกาา อาย ุ200-300 ปี  

น าทาานลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาดและรา้นขายของเกาาในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคานทรัม อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้

ทกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตาละครัง้ หอนาฬกิานี ้ในชาวงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตเูมอืงแหางแรก 

แตาพอมกีารสรา้ง Prison Tower จงึเปลีย่นไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมอืงแทน และดัดแปลงไซท้ค์

ล็อคเคานทรัมเป็นหอนาฬกิาพรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Westside Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด  เบริน์ – อนิเตอรล์าเคน – ข ึน้เขาจงุเฟรา (มรดกโลก)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูา เมอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) หรอื เมอืงระหวาางทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูาระหวาาง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรยีนซ ์

(Brienz lake)  

อสิระใหท้าานไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ทาานสามารถเลอืกซือ้นาฬกิายีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมาวาาจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 

TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืน่ๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

บาาย น าทาานเดนิทางสูา เมอืงกรนิเดอวาล (Grindelwald) อนัไดช้ือ่วาาเป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยูา

ใน     หบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามและโรแมนตกิทีส่ดุ  

น าทาานสูาสถานีรถไฟฟ้าเพือ่ขึน้รถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นนสูา ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่ไดรั้บการ

ยกยาองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีแหางหนึง่ของสวสิ ระหวาางทางกาอนถงึจุงเฟรานัน้ ทาาน

สามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสินาารักๆ  ทีก่ระจัดกระจายอยูาทั่วไป มทีัง้บา้นสนี ้าตาลเขม้ตัดกบัหนา้ตาางสแีดง

สด, สคีรมีอาอนตัดกับประตูหนา้ตาางสเีขยีวสด สวยงามแปลกตาและมเีสนาห ์         ววิธรรมชาตทิีส่ลับกัน



Page 12 of 17 

 

 

 

ระหวาางสเีขยีวของภเูขา ทุางหญา้ กบัพืน้ทีท่ีป่กคลมุดว้ยหมิะสขีาว ระหวาางการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้าาน

ไดช้มความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ จนถงึยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่มคีวามสงูถงึ 13,642 ฟตุ 

เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป (Top of Europe)  

น าทาานชม กลาเซยีรห์รอืธารน ้าแข็งขนาดใหญา จากนัน้สนุกสนานกับการเลานหมิะในลานกวา้ง เรยีกไดว้าา

เป็นจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  

น าทาานชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูาใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง 

Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 กม. และหนา 700 เมตร  

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางจากจงุเฟราสูา เมอืงเวนเกน้ และเมอืงเลาเทานบรุนเนาน โดยรถไฟอกีดา้นหนึง่

ของยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลีย่นรถไฟ ซึง่รัชกาลที ่5 เคยเสด็จมาเมือ่ปี 

2440) 

 

 

 

 น าทา่นตรวจ RT-PCR Test  (คา่ตรวจไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ CHF 150-170) ไดร้บัผลผา่น

ทางอเีมล ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Du Nord Interlaken ***** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ลเูซริน์ – ซุก – ซูรคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูา เมอืงลเูซริน์ (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) อดตีหัวเมอืงโบราณของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามวาา “หลังคาแหางทวปียโุรป” (The roof of Europe) เพราะ

นอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยาางเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมภีเูขาใหญานอ้ยสลับกบัปา าไมท้ีแ่ทรกตัวอยูา

ตามเนนิเขาและไหลาเขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป้า าและทุางหญา้อนัเขยีวชอุาม  
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น าทาานเดนิเลานและถาายรปูกบัสะพานไมช้าเพล หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมาน ้ารอยซ ์เป็น

สะพานไมท้ีเ่กาาแกาทีสุ่ดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลย

ทเีดยีว  

จากนัน้น าทาานชมรูป แกะสลักสงิโตรอ้งไห ้หรอื อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูาใจกลางเมอืง 

ไมาไกลจากสะพานไมม้ากนัก อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิ แกะสลักอยูาบนหนา้ผา ทีห่ัวของสงิโตจะมโีลาห ์ซึง่มี

กากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยูา อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแหางนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอ

ลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูาราว 2 ปี ตัง้แตา ค.ศ.1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกาทหารสวสิฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภักด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหวาางการตาอสูป้้องกันพระราชวังใน

ครัง้ปฏวิัตใิหญาสมยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บาาย น าทาานเดนิทางสูาเมอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบที่มปีระวัตยิาวนานและสวยงามอกีแหางของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ 

น าทาานเทีย่วชมยาานเมอืงเกาาซกุ (Old town) ทีย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์อาคารบา้นเรอืนโบราณไดเ้ป็นอยาางด ี

น าทาานแวะถาายรูปกับหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ี่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 อสิระใหท้าานไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศเมอืงเกาาไดแ้บบเต็มอิม่ 

สมควรแกาเวลาน าทาานเดนิทางสูาเมอืงซรูคิ (Zurich)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Zurich Airport Mess **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ซูรคิ - กรงุเทพมหานคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทาานเดนิทางสูาเมอืงซรูคิ (Zurich)  

 น าทาานถาายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเกาา เป็นสะพานขา้ม

แมาน ้าลมิมัต และเป็นจุดถาายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

 จากนัน้น าทาานสูา Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมาน ้าลมิมัต อสิระใหท้าานไดเ้ก็บภาพและเดนิเลานตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตาางๆ  
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10.30 น. น าทาานสูาสนามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

13.20 น. ออกเดนิทางสูากรงุเทพ เทีย่วบนิที ่LX180 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์125,900 บาท : 11-20 เม.ย. 65 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 65 / 19-28 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิย. 65 / 

17-26 ก.ค. 65 /9-18 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 

 

อตัราคาาบรกิาร   เมษายน- ตลุาคม2565 

ผูใ้หญาพัก 2 ทาานตาอหอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวาา 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญา 1 

ทาาน หรอื พกั 3 ทาานตาอหอ้ง ราคาทาานละ 

125,900 

พักเดีย่วเพิม่ทาานละ 15,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญา 2 ทาาน เสรมิเตยีง 115,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(LX) เร ิม่ตน้ทีท่าานละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตาอเมือ่ทีน่ั่ง confirm เทาานัน้) 

80,000-120,000 

ไมาเอาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-ZRH-BKK) 27,000 

กรณีมวีซีาาเชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคาาวซีาาทาานละ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตาจะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยันเทาานัน้ (คดิ ณ วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลาวงหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาานัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญา 3 ทาาน แนะน าใหท้าาน เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทาานมากกวาา  
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 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมาสามารถขอคนืเงนิได ้และไมาสามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทาานละ 1 ใบ น ้าหนักไมาเกนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมาเกนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทาองเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทาองเทีย่วโดยสายการบนิไทย LX (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมาเกนิ 23 กก./ทาาน) 

 คาาภาษีสนามบนิ,คาาภาษีน ้ามัน,คาาประกนัภัยทางอากาศ 

 คาาประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คาารักษาพยาบาลในตาางประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คาารักษาพยาบาลหลงักลบัจากตาางประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมาครอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คาาภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คาาทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคูา)  

 คาาอาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คาาพาหนะ หรอืรถรับ-สาง ระหวาางน าเทีย่ว, คาาเขา้ชมสถานที,่ คาาวซีาาเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตาางๆ 

 

อตัรานี้ไมารวมถงึ 

 คาาตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คาาทีพั่กกกัตัว 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 

 คาาเจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทาานตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทาานเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คาาใชจ้าายสาวนตัวอาท ิคาาซักรดี คาาโทรศพัท-์แฟกซ ์และคาาใชจ้าายอืน่ๆทีไ่มาไดร้ะบใุนรายการ 

 คาาภาษีมลูคาาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าาย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลาวงหนา้กาอนการเดนิทางหักคาาธรรมเนียมทาานละ 1,000 บาท+คาาใชจ้าายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชานมัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีาาและคาาด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คาาโรงแรม, คาาตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กาลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชาวง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลาวงหนา้ 2-3 เดอืน กาอนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักาอนการเดนิทาง หักคาาทวัร ์50% + คาาธรรมเนยีมทาานละ 1,000 บาท + คาาใชจ้าายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักาอนการเดนิทาง ยดึคาาทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มาสามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคาาใชจ้าาย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีาาเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลามพาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีาาใน

ทกุกรณี ไมาวาาคาาใชจ้าายในการยืน่วซีาาจะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วราวมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบคาาใชจ้าายในการมาพบคณะใหญาดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญาเกดิความลาาชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลาวงหนา้

อยาางนอ้ย 30 วนักาอนการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่าองเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่าองเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคาาเขา้ชมแกาคณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทาองเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลาาชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกาอจราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนื่องจากการทาองเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจาายกับบรษัิทตัวแทนในตาางประเทศ  ทาานไมาสามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่าานปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทาานไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กาอนเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมารับผดิชอบคาาใชจ้าายทีเ่กดิขึน้ หากทาานถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมาคนืเงนิคาาทัวรท์ีท่าานช าระมาแลว้  

หากทาานถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่าอไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่าานจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลามสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมารับผดิชอบ หากทาาน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทาองเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลามสเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูาคณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทาานตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทาานจะตอ้งช าระ คาาใชจ้าาย

สาวนตาางทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมาสามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทาานัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทาานัน้) 

 ทาานทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชาน เชยีงใหมา ภเูก็ต หาดใหญา ฯลฯ โปรดแจง้ฝา ายขายกาอนเพือ่ขอค ายนืยันวาาทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แนานอน หากทาานออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมาไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมา

สามารถรับผดิชอบคาาใชจ้าายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทาานจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทาานยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคูา ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่าานมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทาาน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูากับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตาละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตาางกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้าานไมาไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมาสามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหางในยโุรป จะไมามเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูาในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชาวง

ฤดรูอ้นเทาานัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้าาโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทาาตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสาในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชาน มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยาางละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มาเกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมาเกนิ 100 ml. แลว้ใสารวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตาอเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวาางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทาานซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ราองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตาละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคาาระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทาานไมาอาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวาาทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมาเกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสาวนไมาเกนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหนาวยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหนาวยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวาามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูากบัขอ้ก าหนดของแตาละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มารับภาระ ความรับผดิชอบคาาใชจ้าายในน ้าหนักสาวนทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญาเกนิไป ไมาเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีาาทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทาานัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก
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กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมาเกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมาแนะน าใหโ้หลดของมคีาาทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญา 

 กรณีกระเป๋าใบใหญาเกดิการสูญหายระหวาางการทาองเทีย่ว (ระหวาางทัวร์ ไมาใชาระหวาางบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมาครอบคลมุคาาชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญาสญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมาสามารถรับผดิชอบชดเชยคาาเสยีหายใหท้าานได ้ดังนัน้ทาานตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสาวนตวัของทาาน 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคาามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสาวนทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมาช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ทาานอืน่ทีร่อควิอยูา โดยถอืวาาลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไมาสามารถออกเดนิทางได ้เชาน มลีูกคา้กลุามใหญายกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชาวงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีาาเหตกุารณ์ดังกลาาวถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวาาบรษัิทฯไดพ้ยายามอยาางสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลาาวแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมายกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สางผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมาได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมาคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีาาแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวาาการยื่นขอวซีาาแบบเดีย่วมาก บาอยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีาากาอนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูากบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตาละกรุ๊ป และปรมิาณงานในชาวงนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวาาลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคาาทวัรท์ัง้หมดกาอนจะทราบผลวซีาา 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลาาว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีาาเดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีาาอยาางรวดเร็วกาอน

ช าระคาาทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีาาเดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีาา กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยาางเครางครัด หากลกูคา้ไมาปฏบิัตติามและวซีาาไมา

ผาาน บรษัิทฯจะถอืวาาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซีาาทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคาาบรกิารครัง้ละ 500 บาทตาอลกูคา้ 1 ทาาน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีาาทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมามกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมาคนืคาาวซีาาในทกุกรณี หา
กวซีาาไมาผาานบรษัิทฯจะถอืวาาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมาวาาในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวาาลกูคา้ทาานนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมามกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมาได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวาาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไมาใชห้รือไมาสามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวาาลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมามกีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมาถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคาาใชจ้าายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คาาวซีาา) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคาาธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลาาชา้บาอยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบาง

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสาวนหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลาาชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมาสามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้าวนตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตาไมาครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชาน ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้าานซือ้ประกันสขุภาพระหวาางเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์าางๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมาเกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทาานัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


