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เทีย่วสวสิ พชิติ 2 เขา 8 วนั 5 คนื  
กรนิเดลวาลดเ์ฟียสต ์หนึง่ในยอดเขายอดนยิม ฉายา Top of Adventure 
ขึน้เขากรอนเนอรแ์กรท เพือ่ชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ 

ซูรคิ-อนิเทอรล์าเกน้-เลาเทอรบ์รนุเนน่-ทาซ-เซอรแ์มท-มองเทรอซ ์
ปราสาทชลิยอง-โลซานน-์กรงุเบริน์-ลเูซริน์-ซูรคิ-นํา้ตกไรน ์

                    
    โดยสายการบนิระดับ 5 ดาว 

 
บรษัิทฯ ขอนําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่ความฝันของหลายทา่น ประเทศทีอ่ดุมดว้ยความงดงามดา้นทัศนยีภาพ

และร่ํารวยธรรมชาตอินัสมบรูณ์ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตา่งๆ ดังนี ้
ซูรคิ  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธรุกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  
อนิเทอรล์าเกน้ เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธนุนแ์ละเบรยีนซ ์และบรเิวณเมอืงนีย้งัใช ้

เป็นทีถ่า่ยทําของกองละครเรือ่งลขิติรักหรอื The Crown Princess อกีดว้ย  
เซอรแ์มท หมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะ

ทีวุ่น่วายมเีขาแมทเทอรฮ์อรน์ตัง้เป็นฉากหลัง 
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลักฐานในการ

กอ่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 

Switzerland Calling 
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โลซานน ์ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจั้กดใีน
สวสิ นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงสําเร็จ
การศกึษาดว้ย 

เบริน์ เมอืงหลวงประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยเูนสโกเมือ่ปี 1983 
ลเูซริน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบแหง่สีพั่นธรัฐ หรอืเวยีวาลดส์ตรัทซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
ชาฟฮาวเซน่ ทีต่ัง้ของน้ําตกไรน ์น้ําตกทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่มน้ํ่าไรน ์ซึง่เป็นแมน้ํ่านานาชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุของยโุรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดับจงึกลายเป็น
น้ําตกทีส่วยงามมาก 

 
กําหนดการเดนิทางปี 2565  27ก.ค.-3ส.ค. / 11-18 ส.ค. / 9-16 ต.ค.  
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมูิ  

 
23.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ Qatar 

Airways เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แตล่ะ กาํหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นทําการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ
ทวัรเ์ป็น รายการซรีีย่แ์ละไดม้กีารดาํเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล 
เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง สวุรรณภมู-ิโดฮา(กาตา้ร)์-ซูรคิ-อนิเทอรล์าเกน้  

 
02.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR837 
05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่นําทา่นทา่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.25 น. นําทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุโดฮา โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR095 
13.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทางและตรวจรับสมัภาระ  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ 

คอืทะเลสาบธนุนแ์ละเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงนีย้งัใชเ้ป็นทีถ่า่ยทํา
ของกองละครเรือ่งลขิติรักหรอื The Crown Princess อกีดว้ย  

นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ทีต่ัง้อยูเ่ลยีบรมิแมน้ํ่าอาเร ่ชมสวนสาธารณะ 
Hohematte Park สวนสาธารณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวสิ จากนัน้ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่นชืน่
ชมบรรยากาศของตัวเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืงมสีวนดอกไมเ้ล็ก  ๆน่ารักสรา้งสสีนัใหต้ัวเมอืง
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รวมทัง้มอีาคารคาสโินคซูาลอายกุวา่ 100 ปี ทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่และยงัเป็นคาสโิน
ของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดแีบรนดด์ังของสวสิ อาท ินาฬกิา ชอ็คโกแลต มดีพก
อเนกประสงค ์ฯลฯ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ใหท้า่นไดล้ ิม้รสฟองดวูอ์าหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ของ
สวสิ 

  จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั The Hey Hotel Guest House หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม อนิเทอรล์าเกน้ -กรนิเดลวาลเฟียสต-์เลาเทอรบ์รนุเนน่-ทาซ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้กรนิเดลวาลด ์เฟียสต ์Grindelwald First (Top of 
Adventure) หนึง่ในยอดเขายอดนยิมทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์และยงัใชเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยทําซรียีเ์กาหล ีเรือ่งดัง Crash Landing on You ซึง่เป็นสถานทีท่ีต่ัวละครในเรือ่งไดพ้บกนั  

นําทา่นน ัง่กระเชา้เคเบิล้คาร ์Cable car ขึน้พชิติยอดเขาบนระดับความสงู 2,168 เมตร นํา
ทา่นสูจ่ดุชมววิของสถานเีฟียตสท์ีส่ามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา ทัง้ยงัเป็นสถานทีต่ากอากาศ มี
รา้นอาหารใหบ้รกิาร  

ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศแปลกใหมก่บัการเดนิเลน่เลยีบรมิผา First Cliffwalk เพือ่เดนิชมววิ
หนา้ผาและจดุชมววิรอ้ยลา้นหรอืมมุมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียตส ์ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพแบบพา
โนรามา่ของยอดเขาตา่งๆ เชน่ Eiger, Monch, Jungfrau เป็นตน้ และยอดเขาตา่งๆ ในเขตเทอืกเขา
แอลป์ทีท่อดตัวอยูใ่นเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่รยีกไดว้า่มคีวามงามแบบสดุๆ และสดูอากาศอนัแสน
บรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้ชมววิดา้นลา่ง มองเห็นตัวเมอืงกรนิเดลวาลดไ์ดอ้ยา่งชดัเจน  

**การขึน้-ลงกระเชา้กรนิเดลวาลดเ์ฟียตส ์ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อํานวยไมม่ลีม
แรง กรณีทีม่กีระแสลมแรงหรอืมกีารซอ่มบํารงุ ไมเ่ปิดใหบ้รกิาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงไปขึน้ชมทศันยีภาพในยอดเขาอืน่ๆ อาทเิชน่ ฮารด์เดอรค์ลมุ เป็นตน้ หรอืยอดเขา
อืน่ๆ ในเขตเมอืงอนิเทอรล์าเกน้แทน ในอตัราคา่บรกิารทีเ่ทา่ๆ กนั** 

**ในเขตยอดเขาเฟียตส ์นอกเหนอืจากการเดนิเลยีบรมิผานี ้ยงัมบีรกิารอืน่ๆ ทีไ่มร่วมในราคา
ทัวรใ์หบ้รกิารอกีดว้ย อาท ิFirst Flyer การน่ังสลงิหอ้ยขาเหมอืนลอ่งลอยอยูใ่นอากาศ ระยะทางกวา่ 
800 เมตร ดว้ยความเร็ว 84 กโิลเมตร / ชัว่โมง, First Mountain Cart การน่ังโกคารท์บนทางคดเคีย้ว, 
Trottibike Scoote การป่ันจักรยานบนภเูขาสงูชมววิเสน้ทางธรรมชาต ิทุง่หญา้และดอกไม ้ความยาว
ระยะทางประมาณ 4.5 กโิลเมตร, First Glider เครือ่งเลน่สําหรับบนิรอ่นเพือ่ชมววิในมมุกวา้ง ระยะทาง
กวา่ 800 เมตร เป็นตน้ (กจิกรรมเหลา่นีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นราคาทัวร ์ทา่นทีต่อ้งการซือ้กจิกรรมเพิม่เตมิ 
กรณุาตดิตอ่สอบถามหัวหนา้ทัวร ์และตรวจสอบเวลาทอ่งเทีย่วบนยอดเขานี)้**  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย  นําทา่นน่ังกระเชา้ลงจากยอดเขา รถโคช้รอรับทา่นทีส่ถาน ี 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลาเทอรบ์รนุเนน่ Lauterbrunen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆ ในรัฐเบริน์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูก่ลางหบุเขาสงูชนั ซึง่ เจ.อาร.์อาร.์
โทลคนี ผูแ้ตง่และนักประพันธเ์รือ่ง The Lord of The Ring ไดเ้ดนิทางมาทีห่มูบ่า้นแหง่นีเ้มือ่ครัง้อาย ุ
19 ปี จนเป็นแรงบนัดาลใจในการแตง่เรือ่งเดอะ ลอรด์ ออฟเดอะรงิค ์และหมูบ่า้นแหง่นีเ้องทีทํ่าใหเ้กดิ
ฉากอนัสวยงามตระการตาของเมอืง Rivendell ใน Middle Earth ของภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ซ ึง่เลาเทอรบ์รนุ
เน่นเป็นหมูบ่า้นทีเ่งยีบสงบ ไมวุ่น่วายและก็ยงัเป็นทางผา่นไปยงัจดุทอ่งเทีย่วตา่งๆ ในแถบเทอืกเขา
แอลป์ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย  

นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงเล็กๆ น่ารักๆ แหง่นีไ้ปยงัน้ําตกชเตาบบ์าค Staubbach Falls น้ําตกทีม่ี
ความสงูถงึ 200 เมตร ทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูชนัเป็นฉากหลังอนัสวยงามราวภาพวาด อสิระใหท้า่นได ้
เดนิเลน่ถา่ยรปูชมววิทัศนยีภาพทีส่วยงามตามอธัยาศัย  

จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาซ Tasch เมอืงเล็กๆ น่ารักทีร่ายลอ้มไปดว้ย
ยอดเขาสงูมากมายเป็นทัศนยีภาพทีส่วยมากๆ อกีจดุหนึง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  Hotel Elite Tasch หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรมทีพ่กั 
 

วนัทีส่ ี ่ ทาซ -เซอรแ์มท-ยอดเขากรอนเนอรแ์กรท-มองเทรอซ-์เมอืง Saint Legier La Chiesaz 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นน่ังรถไฟจากเมอืงทาซสูเ่มอืงเซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เมอืงเล็กๆ น่ารักและมี
บรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่น่วาย เนือ่งจากไมอ่นุญาตให ้
รถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่ปลอดมลพษิทีด่แีหง่หนึง่ของโลก  

จากนัน้นําทา่นสูส่ถานรีถไฟเพือ่น่ังรถไฟไตเ่ขาสูย่อดเขากรอนเนอรแ์กรท ซึง่มคีวามสงู 
3,286 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตทิวิทัศนอ์นัยิง่ใหญส่วยงามตลอดสอง
ขา้งทาง  

นําทา่นสูจ่ดุชมววิกรอนเนอรแ์กรท เพือ่ชมความงามของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ ซึง่มคีวามสงู
กวา่ 4,478 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล ซึง่มรีปูทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเธอรฮ์อรน์ แบบ
สามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจ่ดุสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้า่เป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวติ และมคีวาม
โดดเดน่ไปอกี เมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนีไ้ดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติ
ภาพยนตรร์ายใหญพ่าราเมา้ทพ์คิเจอรส์ อสิระใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูกบัววิทวิทัศนอ์นัตืน่ตาตืน่ใจของ
ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

จนไดเ้วลาสมควรนําทา่นน่ังรถไฟกลับสูเ่มอืงเซอรแ์มท 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นน่ังรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มทสูเ่มอืงทาซ ดว้ย Shuttle Train รถโคช้รอรับทา่นทีส่ถาน ี

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์Montreux เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์
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(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยองทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบและมหีลักฐานใน
การกอ่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 และยงัคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ  

นําทา่นชมเมอืงมองเทรอซ ์เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนวีาทีม่ชี ือ่เสยีงเยา้ยวนให ้
นักทอ่งเทีย่วเขา้มาพักผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตัวเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย  

นําทา่นชมรปูปัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion 
และถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุ
ของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1962 มจํีานวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Saint Legier La Chiesaz เพือ่เขา้สูท่ ีพ่กั Modern Times 
Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  เมอืง Saint Legier La Chiesaz-มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง-โลซานน-์ศาลาไทย-กรงุเบริน์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเขา้ชมปราสาทชลิยอง ปราสาทยคุกลางทีม่คีวามเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี โดยปราสาทถกู
สรา้งขึน้ในชว่งสมยัของโดยราชวงศซ์าวอย ซึง่ถอืไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวัตศิาสตรข์อง
สวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจดุควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและ
ขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์Lausanne เมอืงสําคัญแหง่หนึง่ของชาวไทย เป็น
เมอืงทีป่ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รัชกาลที ่9 ในวัยเยาว ์ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นชมววิของตัวเมอืงเกา่ของโลซานน ์บนเนนิเขาทีต่ัง้ของมหาวหิารแหง่เมอืงโลซานน์

โบสถท์ีส่รา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในสวสิ ผา่นชมโบสถน์อรท์เทรอดาม, โบรวิาจ
พาเลส, ศาลาวา่การและโบสถเ์ซน้ตฟ์รานซสิ  

ถา่ยรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโล
ซานน ์ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของใน
หลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึน้เมือ่ 
800 ปีในยคุกลางของยโุรป มหีลักฐานทางประวัตศิาสตรม์ากมายซึง่องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่น
หนึง่ของเมอืงเป็นมรดกโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

นําทา่นชมบอ่หมสีนํีา้ตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  
จากนัน้แวะถา่ยรปูภายนอกกบัโบสถแ์หง่กรงุเบริน์ The Cathedral of Bern มหาวหิาร

แหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสไตลก์อธคิตัง้แตปี่ค.ศ.1964 หอคอยมคีวามสงูราวๆ 100 เมตร สรา้งแลว้เสร็จในปี
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ค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหาวหิารทีส่งูทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมของสวสิดว้ย 
จากนัน้ชมหอนาฬกิาดาราศาสตรไ์ซท้ ์กล็อคเคน่ Zytglogge Clock Tower อายกุวา่ 800 ปี ที่
จะมตีุ๊กตาออกมาเรงิระบําใหด้ทูกุๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ถัดจากหอนาฬกิาไปไมไ่กล จะเป็น
ไอนส์ไตนเ์ฮาส ์Einstein House  

ใหท้า่นแวะถา่ยรปูภายนอกกบับา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์เคยอาศัยอยูช่ว่งเวลาหนึง่ ปัจจบุนัเป็น
พพิธิภณัฑจั์ดแสดงขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ รวมถงึภาพถา่ย เพือ่เป็นอนุสรณ์แดนั่กฟิสกิสช์ือ่กอ้งโลกคนนี ้

 คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
  จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ambassador หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก กรงุเบริน์ -ลเูซริน์-สะพานไมช้าเพล-อนสุาวรยีส์งิโต-ซูรคิ-ยา่นเมอืงเกา่-ถนนคนเดนิ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่ว
อนัดับหนึง่ของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แตล่เูซริน์ก็ยงัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

นําทา่นเดนิชมเมอืงลเูซริน์ โดยเริม่จากสะพานไมช้าเพล (Chapel bridge)  
- สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 ประดับตกแตง่บนโครงหลังคาหนา้จ่ัวดว้ยภาพวาดใน
ศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีเ้ป็นการเลา่เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดย
มหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของ
เมอืงไว ้หอคอยนีม้ลีักษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชือ่มตดิอยูก่บัสะพาน สรา้งขึน้ราวปี 
ค.ศ.1300 สะพานแหง่นีเ้คยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ.1993 แลว้ก็มกีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพ
ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานไมช้าเพลนีถ้อืเป็นสะพานไมท้ี่
เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป  
จากนัน้นําทา่นชมอนเุสาวรยีส์งิโต (The Lion Monument)  
- แกะสลักอยูบ่นหนา้ผา ทีห่ัวของสงิโตจะมโีล ่ซึง่มกีากบาทสญัลักษณ์ของ
สวติเซอรแ์ลนดอ์ยู ่โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวติ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัยแ์ละ
จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติไปในประเทศฝร่ังเศส และชมฮอฟเคยีรเ์คอ (Hofkirche) โบสถห์อคอย
คูป่ลายแหลม เป็นโบสถท์ีสํ่าคัญและยงัเป็นแลนดม์ารก์ของเมอืงลเูซริน์ ถกูสรา้งขึน้ในปี 1633-
1639 ภายในจะมแีทน่บชูาพระแมม่าเรยี รปูปัน้นักบญุ Leodegar และ Mauritus ซึง่เป็นนักบญุ
องคอ์ปุถัมภข์องเมอืงลเูซริน์ มชีือ่เรยีกอกีชือ่วา่ St.Leodegar Church  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูน่ครซูรคิ Zurich (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในสวสิ และมแีมน้ํ่าลมิมตัเป็นแมน้ํ่าทีใ่หญท่ีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แตม่ี
ชือ่เสยีงระดับโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธรุกจิ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอกีดว้ย  
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นําทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานทีโ่ดดเดน่
เห็นจะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunster Church ซึง่ถอืเป็นเอกลักษณ์
ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน้ํ่าลมิมตั ปัจจบุนักลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ  

แวะถา่ยรปูกบัโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็น
สํานักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู ่ 

นําทา่นสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์เป็นจัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัเป็นชมุ
ทางรถรางทีสํ่าคัญของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในประเทศ  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง ถา่ยรปูกบัทะเลสาบซรูคิ รวมถงึเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดแ์นมของ
ทีร่ะลกึตามอธัยาศัยจากยา่นถนนคนเดนิบาหน์ฮอฟสตราสเซ ่ทีท่อดยาวจากตัวเมอืงเกา่จนถงึทะล
สาบซรูคิ   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ-สนามบนิ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นําทา่นเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซน่ ทีต่ ัง้ของนํา้ตกไรน ์ใหท้า่นแวะชมความสวยงามของน้ําตก

ไรน ์น้ําตกทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป  
- เกดิจากการทีแ่มน้ํ่าไรน ์ซึง่เป็นแมน้ํ่านานาชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขา
แอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดับจงึกลายเป็นน้ําตกทีส่วยงามมาก ตัวน้ําตกมคีวามสงู 25 
เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายรุาว 14,000 - 17,000 ปี อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาต ิและถา่ยรปูไวเ้ป็น
ทีร่ะลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ และเผือ่เวลาสําหรับการทําคนืภาษีทีส่นามบนิ  

16.40 น. ออกเดนิทางจากนครซูรคิ โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR096 
23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่นําทา่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีแ่ปด โดฮา(กาตา้ร)์-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
02.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโดฮา โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR836 
13.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่
ละ กําหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นทําการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ
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ทวัรเ์ป็น รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดาํเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล 
เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ  
ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ และหากทีพ่กัตามรายการไมไ่ดร้บัการยนืยนั  

บรษิทัฯ ขอทําการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

 
อตัราคา่เดนิทางปี 2565 27ก.ค.-3ส.ค. / 11-18 ส.ค. / 9-16 ต.ค.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมร่วมคา่บรกิารดา้นนดัหมายและเอกสารดา้นวซีา่ทา่นละ 4,800 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย) 

 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนํีา้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั ***  
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 
หมายเหตุ 
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจํ่านวนไมน่อ้ยกวา่ 15 ทา่น **ไมม่รีาคาเด็ก**ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไข

ของบรษัิทฯและจะตอ้งชาํระมดัจําหลงัจากยนืยันการจองทวัรท์นัที  
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตัว๋ได ้
• กรณีทา่นทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษัิททวัร ์กรุณาแจง้ลว่งหนา้

เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดําเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทําการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดรั้บ
การสแกนนิว้มอืจากศนูยรั์บคํารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นลา่ง และ
สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทําการนัดหมาย** 

 
 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตา้ร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ -โดฮา-ซรูคิ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 
• คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ โดยคํานวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋โดยสาร 

หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผันคา่น้ํามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีาร
ชาํระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

• คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่นตอ่หอ้ง) เนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่
เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่  

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ  
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

SWITZERLAND CALLING 
เทีย่วสวติ พชิติ 2 เขา 8วนั 5คนื 

ราคารวมต ัว๋โดยสาร ราคาไมร่วมต ัว๋โดยสาร 

ราคาผูใ้หญ ่ทา่นละ 89,900 57,900 

ทา่นทีต่อ้งการพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900 10,900 
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• คา่ธรรมเนยีมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกา่, พระราชวงั และหัวหนา้ทวัรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ  อํานวยความสะดวก
แกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

• คา่ทปิบรกิารมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถรวมถงึทปิหัวหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง  
• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, สาํหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตัว๋โดยสาร , 
คา่ทีพั่ก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอืประกนัภัยการเดนิทาง
แบบอืน่ๆ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่วัร์ 

 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะกรณีทีต่อ้งการใบกํากบัภาษีเทา่นัน้) 
• คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  
• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนยีมการยืน่คํารอ้งขอวซีา่และบรกิารนดัหมายยืน่วซีา่ ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ยทา่นละ 4,800 บาท 
• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเก็บคา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม  ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวั

ทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
• คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว  
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไมม่แีจกน้ําดืม่ในระหวา่งทวัร ์ยกเวน้น้ําดืม่ระหวา่งมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและคํา่ที่

กําหนดไวใ้นรายการทวัร์ 
• สญัญาณ Wifi และคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมี

ใหบ้รกิารบนหอ้งพักดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโรงแรม)   
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น้ํามัน, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ การนัดหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่ประกนัภัยการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภัยหรอืเหตรุา้ยแรงในตา่งประเทศทีน่อกเหนอืจากประกนัอบุตัเิหตทุี่
ทางบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได  ้

• คา่ธรรมเนยีมการตรวจ PCR-test หรอื ATK กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย (การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัมาตรการของประเทศ
ปลายทางและสายการบนินัน้ๆ) 

• คา่ธรรมเนยีมการตรวจ PCR-test กอ่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย (การเปลีย่นแปลงใหด้ปูระกาศจากทางภาครัฐและมาตรการ
ของสายการบนินัน้ๆ) 

• คา่ธรรมเนยีมบรกิารเกีย่วกบัการดําเนนิการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass โดยตอ้งลงทะเบยีนออนไลนใ์นระบบ Thailand 
Pass ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/ 

• คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการทํา Vaccine Passport 
• คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ  
• คา่ธรรมเนยีมการตรวจ RT-PCR Test และคา่โรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทางถงึไทย (การเปลีย่นแปลง

มาตรการและการเปลีย่นแปลงจํานวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครัฐเป็นสาํคญั) 
 
 
 
การชําระเงนิ 

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวน 31,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สาํหรับการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนักอ่นวนัเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
 
การยกเลกิ 
1.  หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจําตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ , คา่ธรรมเนยีมและ
คา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

 

https://tp.consular.go.th/
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2.  หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 40% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจําตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ , คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และ
คา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

3.  หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัทําการกอ่นวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
4.  กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  
 
หมายเหต ุ 
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดนั้น้ จะตอ้งไดรั้บการฉดีวคัซนีครบโดสตามชนดิของวคัซนี ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั โดยตอ้งเป็นวคัซนี

ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์หก้ารรับรอง และควรมเีอกสารรับรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  เหตกุารณ์

ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั  
o กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้และมเีหตทํุา

ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดรั้บการยนืยันจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้  

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของอาคารทา่อากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทกุชนดิและ
สว่นประกอบทกุชนดิ, ปืนอดัอากาศ/ปืนพล/ุปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืนเด็กเลน่/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกัเกลยีว/
ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหนา้ไม,้ กระบองไฟฟ้า, อปุกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิตา่งๆ/สเปรยไ์ลส่ตัว/์สเปรย์
กรด, แกส๊น้ําตา, วตัถแุหลมคมทกุชนดิ เชน่ มดี มดีพับ ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทกุชนดิ, กรรไกรทีย่าวกวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดั
จากจดุหมนุ, เครือ่งมอืสาํหรับศลิปะการตอ่สูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, สวา่นเจาะและหัว
เจาะ, เครือ่งมอืชา่งทกุชนดิ, เลือ่ย, เครือ่งพ่นไฟ, อปุกรณ์ไมม่คีมแตอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย เชน่ ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไม ้
กอลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรับเลน่สก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถรุะเบดิทกุชนดิ/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอื
สว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็นภัยคกุคามตอ่ความปลอดภัยของอากาศยาน และอืน่ๆ นอกเหนอืจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้ม
ตามสาํนักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งดา้นการรักษาความปลอดภัยการบนิ
พลเรอืนและการประเมนิภัยคกุคามของสาํนักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.
2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ  

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดแูลเป็น
พเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่จองทวัร ์เนือ่งจาก
กฎทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกสาํหรับผูท้ีม่ ี
ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 
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o การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลทําใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้าํระคา่ 
Reservation Fee ไปแลว้  

o เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฎเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

o เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่ดงันัน้ขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 
หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั  
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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