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Code: IH14-CHE+ITA-AutumnDolomite-10LX-Sep-Oct-89-A220425 

 

8 วนั สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี(Autumn โดโลไมท)์ 

 

 

 

 

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

กนัยายน - ตลุาคม 2565 

 (รวมวซีา่เชงเกน้ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

ซูรคิ – แรพเพอรช์วลิ โยนา - ดาวอส -  ปอนเตรสซนีา – เซนตโ์มรติส ์- น ัง่รถไฟเบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส – ทริา

โน ่ปอนเต ด ิเลกโน – เคลส - โบลซาโน – ออรต์เิซ ่– เทอืกเขาโดโลไมท ์- กลอเลนซา่ – นอรเ์ดอร ์–  

ลกิเตนสไตน ์- วาดซุ - อพัเพนเซลล ์ซงัตก์ลัเลน - ซูรคิ 

ราคาทวัร ์89,900 บาท : 22-29 ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-24 ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร - ซูรคิ 

 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคุเทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิสวสิแอร ์เคาน์เตอร ์G อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

12.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) โดยสายการบนิสวสิแอร ์เทีย่วบนิ LX181 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสาย

การบนิมบีรกิาร อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิตรง สูน่ครซรูคิ 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ซูรคิ – แรพเพอรช์วลิ โยนา - ดาวอส -  ปอนเตรสซนีา - เซนตโ์มรติส ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแรพเพอรช์วลิ (Rapperswil) หรอืชือ่เต็มคอื Rapperswil-Jona (ระยะทาง 41 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงรัพเพอรช์วลิ โยนา  

- เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ “เมอืงแหง่ดอกกหุลาบ” ทีน่ีม่กีารปลกูดอกกหุลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในชว่งเดอืน

มถินุายน – ตลุาคมของทกุปี ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามโดดเด่นเพราะชว่งดังกล่าวจะเต็มไปดว้ยดอกกหุลาบ

หลากหลายสายพันธุ ์นอกจากนี้เมอืงนี้ยังเป็นอกีเมอืงเก่าแก ่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 จะเห็นได ้

จากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคงเหลอือยู ่ 

น าทา่นเทีย่วชมภายในเมอืงเกา่แหง่รัพเพอรช์วลิ  

จากนัน้น าท่านเดนิเล่นและถา่ยรูปกับสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden) ทีส่รา้งเชือ่ม

ระหว่างเมอืงรัพเพอรช์วลิ และ เมอืงบารเ์ดน เหนือทะเลสาบซรูคิ นับเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกแ่ละควรค่าแก่

การอนุรักษ์เป็นอยา่งยิง่ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง เมอืงดาวอส (Davos) (ระยะทาง 118 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

- ตัง้อยูเ่ขตรอบแมน่ ้า Landwasser ซึง่อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ระหวา่ง ภเูขา Plessur และ ภเูขา Albula ที่

ความสงู 1,560 เมตร (5,120 ฟตุ) ซึง่เป็นเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในยโุรป และเมอืงนี้ถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงสกรีี

สอรท์ ทีใ่หญท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์และสงูทีส่ดุในยโุรป นอกจากนีเ้มอืงนีย้งัโดง่ดัง เรือ่งของอากาศ

ทีด่ ีสภาพแวดลอ้มเหมาะแกก่ารรักษา และฟ้ืนตัวจากโรคปอด เมอืงนี้มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์

ของไทย โดยในธนบตัรทีร่ะลกึฉบบัละ 20 บาท ทีท่าง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ัดพมิพข์ึน้โดย ได ้

เชญิพระบรมฉายาสาทสิลักษณ์ในหลวง ร.9 เมือ่สมัยยังทรงพระเยาว์ ซ ึง่ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ 

(Seehof hotel) ซึง่อยูท่ีเ่มอืงดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโรงแรมเซโฮฟ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงปอนเตรสซนีา (Pontresina ) (ระยะทาง 66 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)   

น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ูย่อดเขา Diavolzezza ทีม่คีวามสงู 2,978 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ชมววิของธาร

น ้าแข็งอายนัุบหมืน่ปี หากโชคดทีา่นจะไดเ้ห็นแพะภเูขาทีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาต ิใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทัศนยีภาพบนยอดเขา พรอ้มเก็บภาพความประทับใจอยา่งเต็มที ่ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนตโ์มรติส ์(St. Moritz) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  

- เมอืงทีอ่ยูใ่นหบุเขา Engadine ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ในระดับความ

สงูที ่1,775 เมตรเหนอืน ้าทะเล เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและศนูยก์ลางกฬีาสกทีี่

มชี ือ่เสยีงระดับโลก ตัวเมอืงตัง้อยู่ในรัฐเกราบนึเดนิ(Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทาง

ตะวันออกสดุของประเทศ ตัง้อยูบ่นยอดทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ เซนตโ์มรติส ์(Lake St. Moritz) ซึง่จะพบกับความงดงามของน ้าใสสเีขยีว

มรกตในชว่งฤดรูอ้น แตถ่า้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง  

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม หรอื สนิคา้พืน้เมอืง ในย่าน

จัตรัุสพลาซาดาสโกวลา่ (Plazza da Scoula) หรอืจะเดนิเลน่ชมความงามของเมอืงสกรีสีอรท์แหง่นี ้

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Laudinella Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม เซนตโ์มรติส ์– รถไฟเบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส – ทริาโน ่- ปอนเต ด ิเลกโน - เคลส 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสมัผัสบรรยากาศ น่ังรถไฟสาย เบอรน์น่ีา  เอ็กซเ์พรส (Bernina Express) จากสถาน ีSt. Moritz มุง่

หนา้สูส่ถานปีลายทางเมอืงทริาโน่  

- รถไฟสายที่เก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1910 สัมผัส

ประสบการณ์การเดนิทางกว่า 2 ชัว่โมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอโุมงคก์ว่า 55 อโุมงค ์ไต่

ระดับเป็นขัน้ๆสูค่วามสงูกวา่ 2,253 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล  

- ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซโิอ ยาว 110 เมตร ลักษณะเป็นสะพานหนิ 9 ซุม้โคง้ คลา้ยกับ

สะพานสง่น ้าโรมนั และสะพานลันดว์ัสเซอร ์ตวีงโคง้ลดระดับลงมาจากเชงิเขา่สูพ่ืน้ราบ   

- ชมความงามของขนุเขา สลับทุ่งหญา้ และหุบเขาสวสิแอลป์อันสวยงาม ซึง่เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดรั้บ

การประกาศเป็นหนึง่ในมรดกโลกของประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์มือ่ปี ค.ศ.2008  (หากรถไฟเบอรน์ีน่า

เอ็กซเ์พรสไมส่ามารถรองรับคณะเดนิทางได ้บรษัิทจะจัดรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน) 

 

 

 

11.28 น. เดนิทางถงึ เมอืงทริาโน่ (Tirano) เมอืงตากอากาศแสนสวยของอติาล ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอนเต ด ิเลกโน  (Ponte Di Legno)  (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง)  

- ตัง้อยูท่ีจ่ดุบรรจบกนัของแมน่ ้าตน้ทางสองสายของโอกลโิอ เป็นแควน้บนสดุของแควน้วาล กาโม นกิา 

เป็นเมอืงทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของดาเลาเนยีโบราณ (ดาเลญโญ) ซึง่รวมถงึคอมมนูของเตมดูว้ย หนึง่ในเมอืง

สกรีสีอรท์ ของอติาล ี 

 น าทา่นเขา้ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติี ้ปอนเต ด ิเลกโน (Chiesa della SS. Trinità a Ponte di Legno)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Oglio
https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_Camonica
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- โบสถส์งูตระหง่านบนเนนิเขา ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่16 – 17 อาคารไดรั้บการสรา้งขึน้ใหมใ่นสไตล์

บาร็อค และในปี 1864 โบสถไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งหนักในปี 1917 จากการทิง้ระเบดิในออสเตรยี 

โบสถแ์หง่นีไ้ดรั้บการบรูณะอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่พืน้ทีด่า้นหนา้ดว้ยเชน่กัน ซึง่สรา้งขึน้ใหม่

ในศตวรรษที ่20 หลังจากเกดิเพลงิไหมท้ีท่ าลายบา้นเรอืนใกลเ้คยีงบางสว่นดว้ย 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคลส (Cles)  (ระยะทาง 57 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

- เมอืงที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดอิอสเตรีย หลังสงครามภูมภิาคนี้ตกเป็นของอติาลีดว้ยการยุบ

สถาบนัพระมหากษัตรยิอ์อสเตรยี-ฮงัการ ี 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทเคลส (Castel Cles) บนเนนิเขาเหนอืทะเลสาบ Santa Giustina  

- ปราสาทถกูสรา้งในสมยัศตวรรษที ่12  

- ในตอนตน้ของศตวรรษที่ 15 ในระหว่างการกบฏของชาวนา ปราสาทไดรั้บความเสยีหายอย่าง

รา้ยแรง เจา้ชาย-บชิอปเบอรน์ารด์แหง่เคลสจ์งึไดบ้รูณะปราสาทในสไตลเ์รอเนซองส ์งานบรูณะเพิม่เตมิ

ไดรั้บค าสัง่จากขนุนาง Aliprando ในปี ค.ศ. 1597 ในเวลานัน้ปราสาทมสีามหอคอย หนึง่ในนัน้และปีก

ดา้นเหนอืของอาคารถกูท าลายจากการลอบวางเพลงิหอ้งตา่งๆ ของปราสาทซึง่มจีติรกรรมฝาผนังตัง้แต่

ศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะในหอ้ง Saletta delle Metamorfosi ที่มภีาพเฟรสโกโดยจติรกรศาล 

Marcello Fogolino ทีว่าดภาพฉากจาก Metamorphoses ของ Ovid  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง Coredo (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Miravel Hotel ,Coredo **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โบลซาโน – ออรต์เิซ ่- เทอืกเขาโดโลไมท ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง )  

https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
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- เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยแมน่ ้า เมอืงหลวงของภมูภิาคไทโรลใต ้(South Tyrol) ทีน่ี่แมน่ ้า Talvera จะไหล

ลงไปในแม่น ้ า  Israco และมารวมกันเป็นแม่น ้ า  Adige เนินเขาที่เ ป็นป่า  ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและ

เทอืกเขา Dolomites ในทางทศิตะวันออกนัน้เหมาะกบัการพักผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งยิง่  

 

 

 

น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารโบลซาโน (Duomo Bolzano)  

- มหาวหิารใจกลาง Piazza Walther และสรา้งขึน้ครัง้แรกในศตวรรษที ่4 ในปีต่อ ๆ มามหาวหิารก็มกีาร

เปลีย่นแปลงเพิม่เขา้มาและไดรั้บการบูรณะ จุดเด่นของอาคารแบบกอธคิแห่งนี้คอืหลังคากระเบือ้งที่

สวยงามหลังคานี้มรีูปแบบเพชรสเีขยีวสขีาว และสเีหลอืง โดดเด่นเหนืออาคารทีอ่ยู่โดยรอบ ภายใน

โบสถม์เีสาหนิหลากสแีละแทน่บชูาหลักทีต่กแตง่อยา่งด ีนอกจากนีย้งัมพีพิธิภณัฑท์ีบ่นัทกึประวัตคิวาม

เป็นมาของโบสถแ์ละมสี ิง่ประดษิฐแ์ละวัตถโุบราณทีส่วยงาม  

น าท่านเดนิส ารวจเมอืงเกา่ และเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิง  จัตุรัสกลางเมอืง Piazza delle Erbe ถ่ายภาพ

กบั น ้าพแุหง่เนปจนู  

- น ้าพุเพียงแห่งเดยีวในเมอืงแห่งศตวรรษที ่18 ที่สรา้งขึน้เพื่อจัดการกับปัญหาดา้นสุขอนามัยและ

น ้าประปา รปูปัน้น ้าพแุหง่นี ้เป็นผลงานของโจอาคมิ เรอสี โดยองิจากแบบจ าลองโดยจอรจ์ เมยร์์แห่งฟี

เอ (ค.ศ. 1745) และไดรั้บการจัดประเภทใหเ้ป็นหนึง่ใน 100 น ้าพทุีส่วยทีส่ดุในอติาล ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ออรต์เิซ ่(Ortisei) เมอืงศูนยก์ลางทางฝ่ังตะวันตกของโดโลไมตร์องๆ ลงมาจาก

เมอืง Bolzano เมอืงทีม่วีวิสวยงาม มเีทอืกเขาลอ้มรอบอนังดงาม แปลกตา  

 น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่อลัเป ด ีซอีซู ีAlpe di Siusi   

- ทุ่งหญา้บนภูเขาทีใ่หญ่ที่สุดในยุโรป และยังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก Unesco อกีดว้ย  ชมววิ

ทวิทัศน์ แบบพาโนรามา สัมผัสความงดงาม อันมหัศจรรยข์องดนิแดน เทอืกเขาโดโลไมท ์จากมมุสูง

รอบดา้น ชมทัศนยีภาพอนัยิง่ใหญข่องหบุเขา โตรกผา โดยมเีทอืกเขา  Sasolungo Mountain Range 

ทีม่รีปูทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็นจดุเดน่มเีสน้ทางเดนิลัดเลาะ สูจ่ดุชมววิตา่งๆ  

https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/
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- ใหท้า่นมเีวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทับใจกอ่นทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบับรรยากาศสดุทีจ่ะบรรยาย อสิระ

ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลับ ลงสูด่า้นลา่ง  

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมราโน่ (Merano) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง )  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Europa Hotel Splendid **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ กลอเลนซา่ – นอรเ์ดอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูอ่าราม Marienberg , Mals หรอื Abbey of Monte Maris, Mals  

- วัดเบเนดกิทีส่งูทีส่ดุของยโุรปเป็นศนูยก์ลางทางจติวญิญาณของ Vinschgau ตอนบนมาเป็นเวลานาน จนถงึ

ทุกวันนี้ อารามทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาทีร่ะดับความสงู 1,350 ม. มานานกว่า 900 ปี อารามทีม่ศีลิปะแบบบาโรก 

โรมาเนสก ์และ งานปนูปัน้ท าในสไตลเ์รเนสซอง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอเลนซา่ (Glorenza)  

- เมอืงทีเ่ล็กทีสุ่ดทางตอนใตข้องเทอืกเขาแอลป์ อุดมไปดว้ยอัญมณีทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตร์และ

สรา้งความประหลาดใจใหก้ับผูม้าเยอืนดว้ยมุมทีม่เีสน่ห์ เมอืงทีก่่อตัง้ขึน้เมือ่ประมาณ 700 ปีทีแ่ลว้ 

ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ไวไ้ดใ้นฐานะเมืองในยุคกลาง และถือ เป็นอัญมณีทาง

สถาปัตยกรรม โดยก าแพงทรงกลมทีม่หีอคอยสามเมอืง และหอคอยทีม่ป้ีอมปราการหลายชดุลอ้มรอบ



Page 9 of 17 

 

 

 

ตรอกและมมุตา่งๆ ทีม่เีสน่ห ์ทาวนเ์ฮาสใ์นศตวรรษที ่16 ตืน่ตาไปกบัความงามของเหลา่คฤหาสนส์ไตล์

เรอเนสซอง  

เทีย่วชม ป้อมปราการ และก าแพงเมอืงเกา่ กลอเลนซา่ ชมความงดงามของเมอืงเกา่ทีม่เีสน่ห ์ทีไ่ดรั้บการ

ขนานนามว่าเป็น หมู่บา้นทีส่วยงามของอติาล ีทีย่ังคงเก็บรักษารูปแบบ ประเพณี วัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว ้

อยา่งสมบรูณ์  

   

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนอรเ์ดอร ์(ระยะทาง 29 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี แวะถ่ายรูปกับป้อม

ปราการ Altfinstermünz  

- ป้อมปราการเก่าแก่ ทีเ่คยเป็นด่านศุลกากร และด่านชายแดน เชือ่มโยงระหว่างหุบเขา Inntal และ 

Venosta และ Engadina  ชาวโรมันไดส้รา้งสะพานไมข้ึน้ทีน่ี่เพือ่ขา้มแม่น ้าอนิน์ ในยุคกลาง ป้อม

ปราการ Finstermünz ถูกสรา้งขึน้ในปี 1263 และเริม่มกีารเรยีกเก็บภาษีศุลภากร ในปี 1300 จนถงึ

ศตวรรษที ่19 เป็นทีเ่ดยีวส าหรับผูค้น และยานพาหนะทีจ่ะผ่าน Resia Pass ดว้ยการก่อสรา้งถนน 

Reschenpass ใหม ่ป้อมปราการสญูเสยีความส าคัญไป  

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาท Naudersberg   



Page 10 of 17 

 

 

 

- เดมิตัง้อยู่บนเนนิเขาในสามเหลีย่มชายแดนอติาลี-ออสเตรีย-สวติเซอรแ์ลนด์ การก่อสรา้งเริม่ขึน้ใน

ศตวรรษที ่12 ตัง้แต่ปี 1330 ถูกใชเ้ป็นศาลอาณาเขตส าหรับพืน้ทีร่ะหว่าง Landeck และ Resia Pass 

และยังคงแสดงจนถงึปี 1919 ผูพ้พิากษาตอ้งเป็นชาว Tyrolese และตอ้งรูภ้าษา Rhaeto-Romance 

จนถงึศตวรรษที ่17 เพราะรอบ Nauders Rhaetian หลายคนอาศัยอยู ่ในปี 1980 3 ไดเ้ปลีย่นมอืเป็น

ตระกลู Köllemann และไดรั้บการบรูณะใหม ่ 

ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑภ์ายในปราสาท  

- ชม ชวีติของนักโทษและผูพ้พิากษาทีป่ราสาท Naudersberg แสดงใหเ้ห็นอยา่งน่าประทับใจในหอ้งขัง 

โดยใชอ้ปุกรณ์ทรมานแบบดัง้เดมิ เวทมนตรข์องพ่อมด Florian Scheibenstock และในหอ้งขังแบบ

โกธกิ มกีารจัดแสดงนทิรรศการในหอ้งใตห้ลังคา ชนบท และชา่งฝีมอื  

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาวอส (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Davos **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  วาดซุ (ลกิเตนสไตน)์ - อพัเพนเซลล ์– ซงัตก์ลัเลน - ซูรคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาดซุ (Vaduz) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของ ประเทศ ลกิเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ทีม่ปีระชากรเพยีง 38,200 คน 

มพีืน้ทีท่ัง้หมดเพยีง 160 ตารางกโิลเมตร อยูใ่นทวปียโุรปกลางระหว่างสวติเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยี 
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เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่ภีาษาราชการเป็นภาษาเยอรมัน แต่ไมม่พีรมแดนตดิกับประเทศเยอรมนี

เลย หนึง่ในประเทศทีร่ ่ารวยทีส่ดุในโลก รวมถงึเป็นอาณาจักรแห่งแสตมป์อันโด่งดัง  

น าท่านสูจุ่ดชมววิของเมอืงถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  

- ทีพ่ านักของราชวงศแ์ห่งลกิเตนสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเมอืงหลวงวาดุซประมาณ 120 เมตร เป็น

สถานทีส่ าคัญอกีหนึง่แห่งของของลกิเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมตีน้ก าเนดิ

ในศตวรรษที ่12 เทีย่วชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมอืง พพิธิภัณฑต์่างๆ รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้น

ขายของทีร่ะลกึ โดยเฉพาะแสตมป์ ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง หรอืใหท้ ่านไดเ้ลอืกซือ้นาฬกิา และ

เครือ่งประดับชือ่ดัง แหล่งรวมนาฬกิาชัน้น ามากมาย  

 

 

  

น าท่านเขา้ชมวหิารเซนตฟ์ลอรนิ (St. Florin Cathedral) หรอืวหิารวาดุซ  

- หนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีเ่ ป็นทีรู่ จ้ ักมากทีส่ดุในเมอืงวาด ุซ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1847 ดว้ย

สถาปัตยกรรมนีโอโกธคิ ดา้นนอกของวหิารมหีอคอยทีม่ลีักษณะเรยีบง่ายและเป็นโบสถท์ีธ่รรมดา

มาก แต่เป็นสถานทีม่คีวามส าคัญทางศาสนาทีส่ าคัญของเมอืงวาดุซ  

 จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชมสะพานเกา่ขา้มแมน่ ้าไรน ์(Old Rhine Bridge)  

- สะพานไมโ้บราณทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1901 เพือ่ขา้มเมือ่น ้าไรน์ เชือ่มกรุง Vaduz กับ Sevelen เมอืง

เล็กๆ ของสวติเซอรแ์ลนด ์สะพานไมแ้บบทอ้งถิน่สวสิทีโ่ครงสรา้งดา้นล่างเป็นเหล็กทีม่คีวามยาว 135 

เมตร ดา้นในกวา่ง 4.2 เมตร กอ่นปี 1976 เคยเปิดใหร้ถมอเตอรไ์ซคส์ามารถขา้มได ้แต่ดว้ยโครงสรา้ง

ไมท้ าใหอ้าจไม่ปลอดภัย ปัจจุบันจงึอนุญาตใหค้นเดนิขา้มไดอ้ยา่งเดยีว โดยสะพานนี้อยู่ในการดูแล

ของทางการลกิเตนสไตน์ ตรงกลางสะพานมป้ีายบอกเขตแดน Lechtenstein กับ Schweiz  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพัเพนเซลล ์(Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงชนบทอนัแสนงามกับชสีอันเลือ่งชือ่ เมอืงเล็กๆตัง้อยูท่่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่

วา่เมอืงการต์นูในนยิายชาวสวสิ เป็นเมอืงทีส่วยงาม อาคารบา้นเรอืนมกีารเพนทล์าย สวยงามในแบบชา

เลต่ส์วสิ เป็นเมอืงทีร่ายรอบดว้ยภเูขาและมแีมน่ ้าไหลผา่น และมอีากาศบรสิทุธิม์าก  

น าท่านเดนิเล่นในเมอืงอัพเพนเซล ที่มสีสีันและลวดลายสวยงามบนจติกรรมฝาผนังหมู่อาคารบา้นเรอืน 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพววิ ทวิทัศน ์และหมูอ่าคารน่ารักไดต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซงัตก์ัลเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 17 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี เมอืงวหิาร

ใหญศ่นูยก์ลางศาสนา เมอืงทีม่คีวามรุง่เรอืงและเขม้แข็งทางศาสนามาตัง้แตส่มยัยคุกลาง  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและถา่ยรปูกบัโบสถซ์งัทก์ัลเลนิ (Convent of St Gall) ซึง่สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรม

สไตลบ์าโรค และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอสมดุ Stiftsbibliothek ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถม์จีติรกรรมฝาผนังอันขึน้ชือ่และภาพเขยีนเฟรสโก ทีอ่อกแบบและ

เขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดังอยา่งไมเคลิ แองเจโล  
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 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ (Zurich) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.20 ชัว่โมง)  

 น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเก่า เป็นสะพานขา้ม

แม่น ้าลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

 จากนัน้น าทา่นสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจดุชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Zurich Airport **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

10.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

13.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LX180 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพมหานคร 

 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี(Autumn โดโลไมท)์ 

ราคาทวัร ์89,900 บาท : 22-29 ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-24 ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  กนัยายน - ตลุาคม 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 16,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 83,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

 (   เอา    เครือ่งบนิหักออก BKK-ZRH-BKK) 22,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่19 เมษายน  2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LX (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในประเทศอติาล,ี สวติเซอรแ์ลนด ์

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่เชงเกน้อติาล ี

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจัดการกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
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- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

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

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
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เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


