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หลง      Switzerland 11D8N 
3 Mountains with Scenic Rides 

 

Code: IV01-CHE-LhongRak-118TG-Jun-Sep-133-141-A220528 
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ทอ่งเทีย่วสวติเซอรแ์ลนด ์1 ใน Bucket List ทีน่กัทอ่งเทีย่วท ัว่โลกใฝ่ฝนั เดนิทางโดยระบบรถไฟที่
สะดวกสบายทีส่ดุของโลก 

เทีย่วสามเขาและน ัง่รถไฟเสน้ทางสดุสวยของสวสิ 
ดืม่ดํา่และสมัผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป์ 

ซูรคิ-ชาฟฮาวเซน่-นํา้ตกไรน-์เซน้ตก์ลัเลน-ลเูซริน์ 
Mt.Rigi Klum-รถไฟสาย Express Line  

อนิเทอรล์าเกน้-เบริน์-เซอรแ์มท - ข ึน้เขากอรเ์นอรแ์กรทชมววิแมทเทอรฮ์อรน์ 
มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง-น ัง่รถไฟสาย Panorama Express 

กรยุแยร-์บรอค-ขึน้เขา Stoos+น ัง่รถรางไฟฟ้าทีส่งูชนัทีส่ดุในยโุรป 
พกัโรงแรมนา่รกัๆในเมอืงเซอรแ์มท 

 
บนิตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบนิไทย (TG)  

 
ซูรคิ  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธรุกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  
ชาฟฮาวเซน่ ทีต่ัง้ของน้ําตกไรน ์น้ําตกทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่มน้ํ่าไรน ์ซึง่เป็นแมน้ํ่านานาชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุของยโุรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็น
น้ําตกทีส่วยงามมาก 

ลเูซริน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบแหง่สีพั่นธรัฐ หรอืเวยีวาลดส์ตรัทซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

Mt.Rigi ยอดเขารกิ ิไดช้ือ่วา่เป็นราชนิแีหง่เทอืกเขาแอลป์ ทีม่คีวามงดงามอยา่งยิง่ บนความสงูกวา่ 6,000 ฟตุ ที่
สามารถขึน้สูย่อดเขาไดด้ว้ยรถไฟฟันเฟืองทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุและกระเชา้เคเบิล้คาร ์

อนิเทอรล์าเกน้ เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธนุนแ์ละเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานี
รถไฟเพือ่ตอ่ไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญๆหลายแหง่ 

Berne  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้  
เซอรแ์มท หมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะ

ทีวุ่น่วายและน่ังรถไฟขึน้เขากอรเ์นอรแ์กทเพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลักฐานในการ

กอ่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 
กรยุแยร ์ เมอืงดังแหลง่ผลติเนยแข็งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสวสิเซอรแ์ลนด ์ตน้กําเนดิของ Gruyere Cheese ทีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
บรอค เมอืงทีต่ัง้ของ Cailler Chocolate Factory โรงงานชอ็คโกแลตแบรนดเ์กา่แกท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์

อายกุวา่รอ้ยปีแหง่นีต้ัง้อยูก่ลางทุง่หญา้อนัเขยีวขจ ีเป็นแหลง่เลีย้งวัวและทีม่าของนมสดคณุภาพดซี ึง่
เป็นวัตถดุบิสําคัญในการผลติชอ็คโกแล็ตน่ันเอง 
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กําหนดการเดนิทาง    
02-12 ม.ิย./ 24ม.ิย.-04 ก.ค.2565 

 12-22 ก.ค./ 27 ก.ค.-06 ส.ค.2565 
 11-21 ส.ค./ 26 ส.ค.-05 ก.ย. / 16-26 ก.ย./ 20-30 ก.ย.2565 
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมูิ  

 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Thai 

 Airways  ROW D เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แตล่ะ กาํหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นทําการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ
ทวัรเ์ป็น รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดาํเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล 
เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
หมายเหต:ุ เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในสวติเซอรแ์ลนดเ์ดนิทางโดยรถไฟเป็นหลกั ในบาง
วนัมคีวามจําเป็นตอ้งฝากกระเป๋าหรอืขนสง่กระเป๋าลว่งหนา้โดยระบบขนสง่ภายในของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ดงัน ัน้นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง (Luggage) สําหรบัเช็คอนิทีเ่คานเ์ตอรส์ายการ
บนิ ตอ้งไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น ท ัง้นีเ้พือ่ความสะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในเมอืง
ตา่งๆ**  
 

วนัทีส่อง สวุรรณภมู-ิซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์-ยา่นเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมนุสเตอร-์โบสถฟ์
รอมนุสเตอร ์

 
01.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG970  
07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินครซูรคิ เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ นําทา่นผา่นขัน้ตอนพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยระบบรถไฟทีส่ะดวกสบายทีส่ดุของโลกผา่นบตัรโดยสาร Swiss 

Travel Pass จากสนามบนิซรูคิ Zurich Flughafen สูย่า่นใจกลางเมอืงของนครซรูคิเพือ่นําทา่นแวะฝาก
กระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก 

  จากนัน้นําทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ ผา่นอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ยา่นเมอืงเกา่  
นําทา่นแวะชมและถา่ยรปูกบั The Rathaus หรอือกีชือ่หนึง่ทีคุ่น้เคยดอียา่ง Zurich’s Town 

Hall สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถานทีร่าชการทอ้งถิน่ในเมอืงซรูคิ ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าลมิมตั
แตเ่ดมิเคยเป็นหอ้งประชมุสภาเทศบาลเมอืงทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แตไ่ดรั้บการปรับปรงุเรือ่ยมาจนถงึ
ปัจจบุนั  

 



Page 4 of 15 

 

 

จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปูกบัโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church มหาวหิาร
คูบ่า้นคูเ่มอืงซึง่ถอืเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน้ํ่าลมิมตัเชน่กนั ปัจจบุนักลายเป็น
หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ  

นําทา่นเดนิขา้มสะพานไปอกีฝ่ังของแมน้ํ่าชมโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์Fraumünster ซึง่เป็น
หนึง่ในสีโ่บสถห์ลักของเมอืงซรูคิ ทีส่รา้งขึน้จากซากปรักหักพังของวหิารสําหรับสตรชีนชัน้ขนุนางชัน้สงู
ในสมยักอ่นโดยกษัตรยิแ์หง่บาวาเรยีเพือ่พระราชธดิาฮลิตก์ารต์ ภายหลังไดพ้ระราชทานใหก้บัคณะ
นักบญุเบเนดกิต ์จดุเดน่ของโบสถค์อืภายนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ ่5 บาน เรยีกวา่กระจกชา
กาล ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติรกรชาวเบลารสุ-ฝร่ังเศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติรกรคน
นีโ้ดง่ดังอยา่งยิง่ในแถบยโุรป   

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย นําทา่นเขา้เชค็อนิ ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่  

จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงซรูคิ 
คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 

วนัทีส่าม ซูรคิ-ชาฟฮาวเซน่-นํา้ตกไรน-์เซน้ตก์ลัเลน-ซูรคิ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากซรูคิสูเ่มอืงชาฟฮาวเซน่ Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ1 ชัว่โมง) จนกระทั่งถงึสถาน ีNeuhausen Rhein Falls ทีต่ ัง้ของนํา้ตกไรน ์ 

นําทา่นชมความสวยงามของน้ําตกไรน ์น้ําตกทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่มน้ํ่าไรน ์
ซึง่เป็นแมน้ํ่านานาชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ที่
โลกเปลีย่นระดับจงึกลายเป็นน้ําตกทีส่วยงามมาก ตัวน้ําตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุ
ราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาต ิและถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางตอ่โดยรถไฟสูเ่มอืงเซน้ตก์ลัเลน St.Gallen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางศาสนา  
นําทา่นชมและถา่ยรปูภายนอกกบัโบสถเ์ซน้ตก์ลัเลน St.Gallen Abbey & Library 

โบสถห์อคอยคูส่ไตลบ์ารอคและหอ้งสมดุทีเ่ก็บรวบรวมหนังสอืเกา่แกอ่ายมุากกวา่ 1,000 ปี ภายใน
โบสถม์จีติรกรรมฝาผนังอนัขึน้ชือ่และภาพเขยีนเฟรสโกท้ีอ่อกแบบและเขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดังอยา่ง
ไมเคลิ แองเจโลเป็นหนึง่ในหอ้งสมดุทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามมากทีส่ดุ จนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1983  

จากนัน้นําทา่นสูถ่นน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสายหลักของเมอืง ทีม่รีา้นคา้น่ารักๆ
มากมาย ทัง้รา้นนาฬกิา รา้นเสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึตา่ง  ๆอสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม
อธัยาศัย  
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จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางโดยรถไฟกลับสูน่ครซรูคิ 
คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 นําทา่นเขา้พัก ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ซูรคิ-ลเูซริน์- Arth Goldau-น ัง่รถไฟไตเ่ขาขึน้ยอดเขา Mt. Rigi Klum-วทิซน์าว-ลเูซริน์ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

**นําทา่นฝากกระเป๋าใบใหญ ่(Luggage) ลว่งหนา้จากซูรคิไปทีเ่มอืงลเูซริน์แบบ Express 
Group Luggage Door to Door) **   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากสถานรีถไฟนครซรูคิ Zurich HB สู ่Arth-Goldau (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  ใหท้า่นไดช้มววิระหวา่งทางจนกระทั่งถงึสถานรีถไฟ Arth-Goldau Hbf   
จากนัน้นําทา่นน ัง่รถไฟไตเ่ขา Cogwheel Railway ขึน้สูย่อดเขา Mt.Rigi Klum โดย

รถไฟสายนีเ้ปิดใชต้ัง้แตปี่ ค.ศ.1871 นับเป็นรถไฟไตเ่ขาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป อสิระใหท้า่นไดช้มววิบน 
Mt.Rigi Klum ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “ราชนิแีหง่ขนุเขา” ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอด
เขารกินิีม้ทีีม่าจากคําวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ราชนิแิหง่ภเูขา เพราะวันทีอ่ากาศดสีามารถมองเห็น
ทวิทัศนข์องยอดเขาอืน่ๆไดร้อบ 360 องศา อสิระใหท้า่นไดช้มววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติ
ของทะเลสาบ Luzern และ Zug  จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นน่ังรถไฟไตเ่ขาลงไปยงัเมอืงวทิซน์าว 
Vitznau  

จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบลเูซริน์จากทา่เรอืวทิซน์าวสูเ่มอืงลเูซริน์ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิชมววิตลอดสองฝ่ังของทะเลสาบทีม่บีา้นเรอืนสไตลส์วสิชาเลต่ต์ัง้เรยีงรายโดยมฉีากหลัง
เป็นเทอืกเขาแอลป์  จนกระทั่งเดนิทางถงึเมอืงลเูซริน์ 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําทา่นรบักระเป๋าพรอ้มเช็คอนิเขา้พกัโรงแรม Astoria Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์ 
คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 

วนัทีห่า้  ลเูซริน์-สะพานไมช้าเพล-โบสถฮ์อฟเคยีรเ์คอ-อนสุาวรยีส์งิโต  

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มยั

ศตวรรษที ่14 ประดับตกแตง่บนโครงหลังคาหนา้จ่ัวดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นี้
เป็นการเลา่เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน้ํา Wasserturm อยูก่ลางสะพาน 
ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยนีม้ลีักษณะเป็นรปูทรง
แปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชือ่มตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแหง่นีเ้คยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี 
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ค.ศ. 1993 แลว้ก็มกีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ป
คอ่นขา้งมาก) สะพานชาเพลนีถ้อืเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป  

จากนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคยีรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถท์ีสํ่าคัญและเป็นแลนด์
มารค์ของเมอืงลเูซริน์ ลักษณะเป็นโบสถห์อคอยคูป่ลายแหลมถกูสรา้งขึน้ในปี 1633-1639 ภายในมี
แทน่บชูาพระแมม่าเรยี รปูปัน้นักบญุ Leodegar และ Mauritus นักบญุอปุถัมภข์องเมอืงลเูซริน์ โบสถ์
แหง่นีจ้งึมชี ือ่เรยีกอกีชือ่นงึวา่ St.Leodegar Church  

จากนัน้ชมอนสุาวรยีส์งิโต Lion Monument ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็น
สญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิซึง่ทํางานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี ่16 แหง่
ฝร่ังเศส 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  อสิระใหท้า่นพักผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์ โดยทา่นสามารถเดนิขึน้ชมกําแพงเมอืงเกา่ 

Musegg Wall Lucerne กําแพงเมอืงทีล่อ้มรอบตัวเมอืงสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1386 โดยผนังของกําแพง
ยงัคงมคีวามสมบรูณ์ ซึง่หอคอยของเมอืงจะมทีัง้หมด 4 จดุและไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดด้ว้ย 
ทา่นจะไดช้มความสวยงามของเมอืงลเูซริน์จากมมุสงูหรอืเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ของลเูซริน์ ชม Altes 
Luzerner Rathaus หรอืทีว่า่การเมอืงลเูซริน์หลังเกา่ ซึง่เป็นจดุทอ่งเทีย่วสําคัญอกีแหง่ของลเูซริน์เป็น
สถาปัตยกรรมยา่น Old Town โดยทางเดนิในยา่นเมอืงเกา่จะเป็นถนนเสน้เล็กๆ ทีส่องขา้งทางเต็มไป
ดว้ยอาคารบา้นเรอืนและรา้นขายสนิคา้ตา่ง  ๆ

คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 นําทา่นเขา้พัก ณ โรงแรม Astoria Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ลเูซริน์-รา้นช็อคโกแลต-น ัง่รถไฟสาย Express Line-อนิเทอรล์าเกน้-เบริน์-เซอรแ์มท 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

**นําทา่นฝากกระเป๋าใบใหญ ่(Luggage) ลว่งหนา้จากลเูซริน์ไปทีเ่มอืงเซอรแ์มทแบบ 
Express Group Luggage Door to Door) **    

นําทา่นชมรา้นช็อคโกแลตและใหท้า่นไดท้ดลองทํา Chocolate Bar 100grams ทีม่ี
ความนุ่มละมนุและมรีสชาตทิีห่ลากหลายดว้ยรสชาตนิมวัวแท ้ๆ ของสวสิ   

จากนัน้นําทา่นน ัง่รถไฟสาย Express Line จากสถานรีถไฟลเูซริน์มุง่หนา้สูเ่มอืงอนิเทอร์
ลาเกน้ Interlaken  เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธนุนแ์ละเบรยีนซ ์
และเป็นทีต่ัง้ของสถานรีถไฟเพือ่ตอ่ไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) จนกระทั่งถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้   

นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ทีต่ัง้อยูเ่ลยีบรมิแมน้ํ่าอาเร ่ชมสวนสาธารณะ 
Hohematte Park สวนสาธารณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวสิ  
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จากนัน้ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่นชืน่ชมบรรยากาศของตัวเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืงมสีวน
ดอกไมเ้ล็กๆน่ารักสรา้งสสีนัใหต้ัวเมอืงรวมทัง้ม ีอาคารคาสโินคซูาลอายกุวา่ 100 ปี ทีง่ดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่และยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดแีบรนดด์ัง
ของสวสิอาท ินาฬกิา ชอ็คโกแลต  มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากอนิเทอรล์าเกน้สูก่รงุเบริน์ Bern เมอืงหลวงของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดท์ีส่รา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป มหีลักฐานทางประวัตศิาสตรม์ากมายซึง่องคก์ารยเูนสโก ้
ประกาศใหส้ว่นหนึง่ของเมอืงเป็นมรดกโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดช้มววิ
ระหวา่งสองขา้งทางจนกระทั่งถงึสถานรีถไฟกรงุเบริน์ Berne Bahnhof และนําทา่นน่ังรถ Bern Mobile 
ไปยงั Baren Park  

นําทา่นแวะชมบอ่หมสีนํีา้ตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  
จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปูภายนอกกบัโบสถแ์หง่กรงุเบริน์ The Cathedral of Bern 

มหาวหิารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสไตลก์อธคิตัง้แตปี่ค. ศ. 1964 หอคอยมคีวามสงูราวๆ 100 เมตร สรา้ง
แลว้เสร็จในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหาวหิารทีส่งูทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิางวัฒนธรรม
ของสวสิดว้ย  

นําทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่บนถนนมารค์กาสเซ Marktgasse  ซึง่ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้น
ดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิทางเทีย่วชมอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี  

ชมหอนาฬกิาดาราศาสตรไ์ซท้ ์กล็อคเคน่ Zytglogge Clock Tower อายกุวา่ 800 ปี ที่
จะมตีุ๊กตาออกมาเรงิระบําใหด้ทูกุๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา  

จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงเซอรแ์มท Zermatt (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและชมววิระหวา่งสองขา้งทางทีม่วีวิทวิทัศนส์วยงาม
ตระการตาเกนิบรรยาย จนกระทั่งเดนิทางถงึสถานรีถไฟเซอรแ์มท เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดจุสวรรค์
บนดนิอยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีตอ่ากาศบรสิทุธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ช ้

แกส๊และน้ํามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้ทีม่ไีวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว 
นําทา่นรับกระเป๋าและเขา้เชค็อนิเขา้พัก ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรอืระดับ

เทยีบเทา่ 
คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 

วนัทีเ่จ็ด เซอรแ์มท-น ัง่รถไฟขึน้ยอดเขากอรเ์นอแกรท-ชมววิแมทเธอฮอรน์-เซอรแ์มท 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิไปยงัสถานรีถไฟกอรเ์นอรแ์กรท Gornergrat Bahn เพือ่นําทา่นน่ังรถไฟไต่
เขาขึน้สูย่อดเขากอรเ์นอรแ์กรท ผา่นธรรมชาตทิวิทัศนอ์นัยิง่ใหญส่วยงามทัง้สองขา้งทางจนกระทั่งถงึ
ยอดเขากอรเ์นอรแ์กรท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ยอดเขาแหง่นีม่คีวามสงูเหนอืระดับน้ําทะเล 
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3,286 เมตร โดยมฉีากหลังเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขาทีม่รีปูทรงคลา้ย
พรีะมดิทีโ่คง้ลงเล็กนอ้ยซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวามสงูกวา่ 4,478 
เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล ความงามทีแ่ปลกตาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ ทําใหม้ี
บรษัิทโดง่ดังระดับโลกตา่งชว่งชงิเพือ่ทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดั่งตัวแทนสญัลักษณ์ของตน ทัง้
ชอ็กโกแล็ตทับเบอโรนทีผู่ค้นทั่วโลกตา่งรูจั้กกนัเป็นอยา่งดแีละผูผ้ลติหนังรายใหญอ่ยา่งพาราเมาทพ์คิ
เจอรท์ีนํ่าแมทเทอรฮ์อรน์ไปทําเป็นโลโกข้องบรษัิทจนเป็นทีจ่ดจําของผูค้นจากทั่วโลก อสิระใหท้า่นได ้
ชมและถา่ยรปูกบัววิทวิทัศนอ์นัตืน่ตาตืน่ใจของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

จากนัน้นําทา่นน่ังรถไฟลงมาทีส่ถาน ีRotenboden และนําทา่นเดนิตอ่ไปอกีประมาณ 10-15 
นาท ีเพือ่นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัทะเลสาบ Riffelsee Lake  ทะเลสาบเล็กๆสน้ํีาเงนิเขม้ทีจ่ะคอย
สะทอ้นความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีป่กคลมุดว้ยหมิะตลอดทัง้ปีและมนัีกถา่ยภาพจากทั่ว
โลกนยิมมาถา่ยรปูภาพมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวสิ 
(หมายเหต:ุ ทะเลสาบจะเป็นน้ําใสราวกระจก ชว่ง พ.ค.–พ.ย. สว่นฤดหูนาวจะกลายเป็นน้ําแข็ง) จนได ้
เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางโดยรถไฟกลับสูเ่มอืงเซอรแ์มท 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  อสิระใหท้า่นพักผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงเซอรแ์มทพรอ้มสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิป์ราศจาก

มลภาวะ ซึง่เกดิการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้การรักษาความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิ
การไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ลน่ในเมอืง แตใ่หใ้ชจั้กรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลัก
แทน จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงปลอดมลพษิ ทา่นจะไดด้ืม่ดํ่ากบับรรยากาศของธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ แฝง
ดว้ยความโรแมนตกิเมอืงเล็กๆอยา่งเซอรแ์มทโดยมฉีากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อนัเลือ่งชือ่ 
และสามารถเดนิเลน่บนถนน Bahnhofstrasse ถนนเสน้หลักของเมอืงทีส่องขา้งทางเป็นแหลง่รวม
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ  รา้นนาฬกิาแบรนดด์ังของสวสิ รา้นชอ็คโกแลต  รา้นอาหาร ผับบาร ์ซึง่รา้นคา้
และบา้นเรอืนยงัคงความโดดเดน่เป็นอาคารไมแ้บบสวสิชาเลต่ท์ีย่งัรักษาไวไ้ดส้มบรูณ์มาก 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
นําทา่นเขา้พัก ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด เซอรแ์มท -มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง-กรยุแยร-์โรงงานชสี-บรอค-ซูรคิ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

**นําทา่นฝากกระเป๋าใบใหญ ่(Luggage) ลว่งหนา้จากเซอรแ์มทไปทีเ่มอืงซูรคิ Express 
Group Luggage Door to Door) **    

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากเซฮรแ์มทสูส่ถานรีถไฟเมอืงมองเทรอซ ์Montruex   
เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนวีาและไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ
ฯ” ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาสงูสวยงามมาก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
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นําทา่นชมปราสาทชลิยอง Chillon Castle ปราสาทยคุกลางทีม่คีวามเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 
โดยปราสาทถกูสรา้งขึน้ในชว่งสมยัของโดยราชวงศซ์าวอย ซึง่ถอืไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวัตศิาสตร์
ของสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจดุควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทาง
และขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงมองเทรอซเ์มอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนวีาทีม่ชี ือ่เสยีงเยา้ยวนให ้
นักทอ่งเทีย่วเขา้มาพักผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตัวเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย  

นําทา่นชมรปูปัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion 
ซึง่ถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของ
มองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจํีานวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย  

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงกรยุแยร ์Gruyeres เมอืงดังแหลง่ผลติเนยแข็งทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของสวสิเซอรแ์ลนด ์ตน้กําเนดิของชสีกรแูยรท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

จากนัน้นําทา่นชมโรงงานชสีกรยุแยร ์Gruyere Cheese ชสีทีม่าของอาหารประจําชาต ิ
"ฟองด"ู แตช่สีทีม่ชี ือ่เสยีงอนัเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดนั์น้มไีมก่ีป่ระเภท ซึง่ชสีกรแูยร์
ก็เป็นหนึง่ในนัน้ ลักษณะเป็นชสีทรงกลมมขีนาดใหญใ่หร้สสมัผัสหนบึหนับมรีสหวานและเค็มเล็กนอ้ย 
อสิระใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้ชสีชือ่ดังของสวสิ    

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงบรอค Broc เมอืงเล็กๆทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กนั ทีต่ัง้ของ Cailler 
Chocolate Factory โรงงานชอ็คโกแลตแบรนดเ์กา่แกท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อีายกุวา่รอ้ยปี ตัง้อยู่
กลางทุง่หญา้อนัเขยีวขจกีลางหบุเขา เป็นแหลง่เลีย้งวัวและทีม่าของนมสดคณุภาพดซี ึง่เป็นวัตถดุบิ
สําคัญในการผลติชอ็คโกแล็ต มธีารน้ําใสไหลผา่น ซึง่น้ําก็เป็นวัตถดุบิอกีอยา่งหนึง่เชน่กนั โรงงานนี้
กอ่ตัง้ขึน้โดยตระกลู Cailler ซึง่เป็นผูร้เิร ิม่ทํา Milk Chocolate หรอืชอ็คโกแล็ตผสมนมขึน้เป็นรายแรก
และตอ่มาไดม้อบหมายใหบ้รษัิทเนสทเ์ล ่(Nestle) จัดจําหน่ายไปทั่วโลกตอ่มาทางเนสทเ์ลก่็ไดเ้ขา้มา
ซือ้กจิการทัง้หมดแตย่งัคงใชแ้บรนด ์Cailler ตามเดมิ  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟกลับสูน่ครซรูคิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จนกระทั่ง
เดนิทางถงึนครซรูคิ 
นําทา่นรับกระเป๋าพรอ้มเชค็อนิเขา้พัก ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 

วนัทีเ่กา้ ซูรคิ-ชไวซ-์น ัง่รถรางไฟฟ้าทีช่นัทีส่ดุ Stoos Funicular Railway- ซูรคิ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงซรูคิไปยงัเมอืงชไวซ ์Schwyz (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นน่ังรถสาธารณะตอ่ไปยงัสถาน ีStoos Bahn  
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นําทา่นน ัง่รถรางไฟฟ้าทรงกลม Stoos Funicular Railway ทีส่งูชนัทีส่ดุในยโุรปเพือ่
ข ึน้เขา Stoos ซึง่ดา้นบนเป็นหมูบ่า้นสทอส Stoos หมูบ่า้นปลอดรถยนตท์ีม่ผีูอ้ยูอ่าศัยประมาณ 150 
คน ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา Fronalpstock ทีส่งูถงึ 1,922 เมตร บนทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยงาม ถอื
เป็นเป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์อสิระใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนแ์ละเก็บภาพ
บรรยากาศทีส่วยงามของหมูบ่า้นตามอธัยาศัย 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟกลับสูน่ครซรูคิ  จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนการคา้เกา่แกท่ีรุ่ง่เรอืงมาตัง้แตส่มยัยคุกลาง ปัจจบุนัเป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุในเมอืงซรูคิ และใหญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ตลอดสองฝ่ังเต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะรา้นแบรนดเ์นมระดับโลกดังๆ ทีม่ารวมตัวกนัอยูบ่นถนน
เสน้นี ้ใหท้า่นเดนิเลน่หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพั่ก 
 นําทา่นเขา้พัก ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่บิ  สนามบนิซูรคิ  

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเชค็เอา๊ทจ์ากทีพั่ก รถรอรับพรอ้มนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ และเผือ่
เวลาสําหรับการทําคนืภาษีทีส่นามบนิ  

13.30 น.  ออกเดนิทางจากนครซูรคิ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG971 
 

วนัทีส่บิเอ็ด สนามบนิสวุรรณภมูิ  

05.30 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่

ละ กําหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นทําการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดาํเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง
อาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย**  

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ  
ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ และหากทีพ่กัตามรายการไมไ่ดร้บัการยนืยนั  

บรษิทัฯ ขอทําการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 
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หมายเหต ุ  
1.เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นการเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบรถไฟและขนสง่สาธารณะภายในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ดงัน ัน้กรณีมเีหตฉุุกเฉนิระหวา่งการเดนิทาง เชน่ Land Slide , อบุตัเิหต,ุการประทว้งหรอืเหตุ
จําเป็นอืน่ๆทีม่ผีลทําใหเ้สน้ทางรถไฟหรอืระบบขนสง่ขดัขอ้งซึง่อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้บรษิทัฯขอ
ปรบัเปลีย่นเสน้ทางตามความเหมาะสม 
2.รายการทวัรเ์ป็นการเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบรถไฟและขนสง่สาธารณะ ดงัน ัน้รายการนีจ้งึไมเ่หมาะ
สําหรบัเด็กเล็กและผูส้งูอายหุรอืบคุคลทีไ่มส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้เนือ่งจากตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะตวัใน
การเดนิเทีย่วตามสถานทีแ่ละแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่ง  ๆ

 
อตัราคา่เดนิทาง 02-12 ม.ิย./ 24 ม.ิย.-04 ก.ค.2565 
 12-22 ก.ค./ 27 ก.ค.-06 ส.ค.2565 
 11-21 ส.ค./ 26 ส.ค.-05 ก.ย. / 16-26 ก.ย./ 20-30 ก.ย.2565 

 
**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 

 
**ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,800 บาท และคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท  โดยเรยีกเก็บและชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนํีา้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั ***  
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ***  

หมายเหตุ 
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจํ่านวนไมตํ่า่กวา่ 15 ทา่น ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของ

บรษิทัฯและจะตอ้งชําระมดัจําหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมท ัง้ไมส่ามารถ Refund ต ัว๋ได ้ 
กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุา
แจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้  
***การดําเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทําการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเอง
และไดร้บัการสแกนนิว้มอืจากศนูยร์บัคํารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบ
รายละเอยีดดา้นลา่ง และ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทําการนดัหมาย ** 
 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 
• คา่บตัร Swiss Travel Pass (แบบ 8 วนั) สาํหรับใชเ้ดนิทางกบัระบบขนสง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์

Magnificent Swiss 
11Days8Night 

 3 Mountain with Scenic 
Rides 

9-19 เม.ย./11-21 
เม.ย./ 12-22 เม.ย.

2565 

30 เม.ย.-10 พ.ค.
2565 

พ.ค.-ก.ย.2565 

ผูใ้หญเ่ดนิทาง 15 ทา่น ราคาทา่นละ 141,900 139,900 133,900 

ทา่นทีต่อ้งการพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 34,000 34,000 34,000 
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• คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่นตอ่หอ้ง)เนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่
เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่  

• คา่รถรับจากโรงแรม-สนามบนิ (one way) 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ  
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 
• คา่ธรรมเนยีมบรกิารมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการ

เดนิทางในตา่งประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรับซึง่เด็กอายตํุา่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

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

• คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่25 ม.ค.2565 
หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผันคา่น้ํามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีาร
ชาํระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม/จํากดั 1 ใบ/ทา่น) 
• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ทา่นละ 4,800บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  
• คา่ทปิพนักงานขบัรถและทปิหัวหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,500บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  
• คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว  
• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเก็บคา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม  ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวั

ทา่นเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi และไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น้ํามัน, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่, คา่ธรรมเนยีมการตรวจโควดิกอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทยและกอ่นเดนิทางกลบัประเทศ
ไทยหรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการทํา Vaccine Passport 
• คา่ธรรมเนยีมบรกิารเกีย่วกบัการดําเนนิการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลนใ์นระบบ Thailand Pass 

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/)  
• คา่ธรรมเนยีมการตรวจโควดิ RT-PCT Test และคา่โรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทางถงึไทย (การเปลีย่นแปลง

มาตรการและการเปลีย่นแปลงจํานวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครัฐเป็นสาํคญั)  
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบกํากบัภาษีเทา่นัน้) 
 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์ 

ข ัน้ตอน 1 สง่แจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทียั่งไมห่มดอาย ุและจะตอ้งมอีายไุม ่
เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษัิทฯ ไดเ้อกสาร
ครบทกุทา่นทีเ่ดนิทางแลว้ จะเริม่ดําเนนิการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางกําหนด  

ข ัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการทําวซีา่โดยละเอยีด เพือ่ทางเจา้หนา้ทีจ่ะ
ดําเนนิการนัดหมายยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจํ่าเป็นสาํหรับการทํานัดหมาย 

ข ัน้ตอน 3 ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยกอ่นการเดนิทาง 21 วนั เพือ่ทีท่างบรษัิท
จะ 
ไดนํ้าไปเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 

 

https://tp.consular.go.th/
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การชําระเงนิ 
ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวน 51,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สาํหรับการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจาก

การจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนักอ่นวนัทีนํ่าเทีย่วหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
 
การยกเลกิ 
1.หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 21 วนักอ่นวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจําตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ , คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารใน
การขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  
2.หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 40% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจําตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ , คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ย
ทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 
3. หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัทําการกอ่นวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออก
บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  
 
หมายเหต ุ 
• ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดนั้น้ จะตอ้งไดรั้บการฉดีวคัซนีครบโดสตามชนดิของวคัซนี ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์หก้ารรับรอง และควรมเีอกสารรับรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์  
• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  เหตกุารณ์

ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั  
• กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้และมเีหตทํุา

ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดรั้บการยนืยันจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้  

• บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

• 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)   

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ  

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

• ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

• กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

• 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  

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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 ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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 
 

 


	อัตรานี้รวมบริการ
	อัตรานี้ไม่รวมบริการ
	หมายเหตุ
	ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต


