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พเิศษ !!! ข ึน้ 2 เขา !!! เขากรอนเนอรแ์กรต และ เขาอลาลนีฮอรน์ ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงในเทอืกเขาแอลป์ 

น ัง่รถไฟ  กลาเซยีรเ์อ็กซเพรส  Glacier Express ผา่นชมภมูปิระเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ 

เมอืงโลคารโ์น ซึง่เป็นเมอืงตากอากาศทางตอนใตท้มีเีสนห่ช์วนใหห้ลงใหล 

เทีย่วเซอรแ์มทซ ์เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม  เมอืงซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีตอ่ากาศบรสิทุธิ ์

เมอืงซาสเฟ่ เมอืงตากอากาศฉายา “ไขม่กุแหง่เทอืกเขาแอลป์” 

หมูบ่า้นกรเีมนซ ์สถานทีต่ากอากาศทีอ่ยูบ่นภเูขา เป็นหมูบ่า้นแบบสวสิทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาแอลป์  

ทะเลสาบเบลาเซ ่ ชมน า้ในทะเลสาบ ทีใ่สราวกบัแกว้คลสิตลัใสสนี า้เงนิอมฟ้า 

หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์Iseltwald เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบ Lake Brienz จากซีร่ ีย่เ์กาหลชีือ่ดงั Crash 

Landing On You 

เมอืงสไตนอ์มัไรน ์ชมระเบยีงของบา้นเรอืนทีม่เีอกลกัษณ์การออกแบบและตกแตง่เป็นแบบเฉพาะตวัไมซ่ า้กนั 
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วนัทีแ่รก          กรงุเทพฯ – โดฮา   

 

16.30 น.   คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

(QR) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

20.40 น. ออกเดนิทางสู ่ เมอืงซูรคิ  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่QR 839 / QR 093 แวะเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนิโดฮา  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่อง       ซูรคิ – เซนต ์มอรติซ ์– เมอืงโลคารโ์น – จตัรุสัเพยีซซา่ แกรนด ์

 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ หลังผา่นพธิกีารดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

  น าคณะเดนิทางสู ่ เมอืงเซ็นตม์อรร์ติซ ์ เมอืงตากอากาศและศนูยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก 

เมอืงตากอากาศฤดหูนาวทีแ่สนสงบ เป็นเมอืงสกรีสีอรท์สดุหรทูีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก เป็นตน้แบบเมอืงรสีอร์

ทฤดหูนาวอืน่ๆ นอกจากนีแ้ลว้เมอืงตากอากาศแหง่นีย้งัเคยไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขนักฬีาโอลมิปิค

ฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้ เมอืงนีต้น้ก าเนดิของการทอ่งเทีย่วในฤดหูนาวยอ้นกลบัไปในชว่งปลายทศวรรษที ่ 18 

และจากเมอืงสกแีหง่แรกก็ไดพ้ัฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วขนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในการเลน่

สก ี 

  ใหท้า่นถา่ยรปูความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อรติซ ์ อสิระใหท้า่นเดนิชม เมอืงเซนต ์ มอรติซ ์

เมอืงทีเ่งยีบสงบและรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม เลอืกหาซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ ถา่ยรปูกบับรรยากาศ

ภายในเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 
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บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโลคารโ์น ซึง่เป็นเมอืงตากอากาศทางตอนใตท้มีเีสน่หช์วนใหห้ลงใหล

อกีเมอืงหนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืเขาแอลป์และทะเลสาบโลคารโ์น เป็นเมอืงที่

มชี ือ่เสยีงในการจัดเทศกาลภาพยนตรร์มิทะเลสาบ โดยมกีารจัดฉายภาพยนตก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ณ จตัรุสัเพยีซซา่ แกรนด ์ Piazza Grande  

  อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงโลคารโ์น ในตวัเมอืงมรีา้นขายสนิคา้พืน้เมอืงตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นม 

มากมายหลากหลายรา้นใหเ้ลอืกซือ้ และพลาดไมไ่ดก้บัการเดนิชมความสวยงามของทะเลสาบโลคารโ์นที่

สวยงาม บรเิวณทา่เรอืและถนนเลยีบทะเลสาบ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

   พกัคา้งคนื ณ  Hotel Garni Muralto Locarno   หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่1)  

 

วนัทีส่าม   โลคารโ์น – อนัเดอรแ์มทท ์– รถไฟ กลาเซยี เอกซเ์พรส GLACIER EXPRESS – เซอรแ์มทซ ์

ZERMATT  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงอนัเดอรแ์มทท ์ เป็นเมอืงเล็กๆ ตามสไตลเ์มอืงสกรีสีอรท์ เมอืงในหบุเขา

บรรยากาศในเมอืงนัน้สวยงามเรยีบงา่ยตามสไตลส์วสิ มภีเูขาแอลป์สงูชนัลอ้มรอบ เมอืงอนัแมททนั์น้มี

นักทอ่งเทีย่วไมม่ากนัก และในชว่งฤดหูนาวจะมนัีกเลน่สกมีาเลน่สกทีีเ่มอืงนี ้ และเมอืงนีเ้ป็นเมอืงที่

นักทอ่งเทีย่วจะเดนิทางมาขึน้รถไฟสายกลาเซยีร ์เอ็กเพรส เขา้ไปยงัเมอืงเซอรแ์มทท ์
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย น าคณะน ัง่รถไฟ กลาเซยีรเ์อ็กซเพรส  Glacier Express (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาท ี) 

  หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซยีรเ์อ็กซเพรส เต็ม หรอืงดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นรถไฟไป

เป็นขบวนอืน่ทีเ่ดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั และววิเดยีวกนั 

  ผา่นชมภมูปิระเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ มทีัง้อโุมงค,์ สะพาน, หบุเหว, สวติแกรนดแ์คนยอน และหบุ

เขาทีส่งู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแข็งทีผ่่านใจกลาง

เทอืกเขาแอลป์สู่ “เซอรแ์มทซ”์ เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม ตัง้อยูบ่นความสงูกว่า 1,620 เมตร (5,350 

ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์สญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่

อากาศบรสิทุธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊และน ้ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้มไีวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

  พกัคา้งคนื ณ  Hotel Pollux  หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่2) 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากหอ้งพักในเมอืงเซอรแ์มทซม์จี านวนจ ากดั หากทีพั่กในเมอืงเซอรแ์มทซเ์ต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเขา้พกั บรเิวณเมอืงไกลเ้คยีงแทน 

 

วนัทีส่ ี ่     เซอรแ์มทท ์– ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ – ลานหมิะ – ซาสเฟ่ Saas-

Fee 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 จากนัน้น าทา่นขึน้รถไฟไปยงัยอดเขากรอนเนอรแ์กรต เพือ่ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบั ยอดเขาแมท

เธอรฮ์อรน์ ( ยอดเขากรอนเนอรแ์กรตเป็นจดุทีถ่า่ยรปูเขาแมทเธอรฮ์อรน์สวยทีส่ดุ) ชมยอดเขาทรง

พรีะมดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดสินยีน์ าไปเป็นแบบเครือ่งเลน่บิ๊กธันเดอร ์

Big Thunder ในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทัศนโ์ดยรอบทีส่วยงามยิง่นัก  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากยอดเขาพรอ้มความประทบัใจ 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)  

บา่ย    อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม เมอืงเซอรแ์มทท ์ซ ึง่เป็นเมอืงเล็กๆ น่ารักทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบเขา เศรษฐกจิ

ในทอ้งถิน่ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึง่หนึง่ของเมอืงเป็นโรงแรมและรา้นอาหาร มเีสน่ห์

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้ายงัเมอืงนี้  

    น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงทาซ โดยรถไฟ และน่ังรถโคช้เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงซาสเฟ่ Saas-Fee 

เป็นเมอืงตากอากาศที่ปราศจากมลพษิ สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบรสิุทธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและ

น ้ามนัเขา้ไปในเมอืงรสีอรท์แหง่นี ้เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหุบเขาซาส (Saas) ในแควน้วาเลย ์เมอืงซาสเฟ่

เป็นหมูบ่า้นทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และไดรั้บการปรับใหเ้ขา้กับความตอ้งการของแฟนกฬีาฤดูหนาว

สมยัใหม ่มากไปดว้ยโรงแรมและรสีอรท์ทีม่ไีวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว ค านยิามของการทอ่งเทีย่วของ เมอืงซาส

เฟ่ คอื "Die Perle der Alpen" (ไขม่กุแหง่เทอืกเขาแอลป์) เนือ่งจากลอ้มรอบดว้ยยอดเขาทัง้หมด 13 ยอด

เขาทีส่งูกวา่ 4,000 เมตร อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซาสเฟ่ไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

  พกัคา้งคนื ณ  Hotel Ferienart Resort & Spa หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่3) 

 

วนัทีห่า้       ซาสเฟ่ – เขาอลาลนีฮอรน์ – ถ า้น า้แข็ง Ice Pavilion – หมูบ่า้นกรเีมนซ ์ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นขึน้ยอดเขาอลาลนีฮอรน์ ดว้ยกระเชา้และตอ่ดว้ยรถรางไตเ่ขาทีส่งูทีส่ดุในโลก Metro 

Alpin ขึน้ไปยงัเขามทิเทลอลาลนีเพือ่น าทา่นไปชม ยอดเขาอลาลนีฮอรน์ เป็นภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงในเทอืกเขา

แอลป์สวสิ และเป็นยอดเขาทีน่ยิมมากส าหรับนักปีนเขา ถงึยอดเขามทิเทลอลาลนีทีร่ะดับความสงู 3,457 

เมตรจากระดับน ้าทะเล  
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 จากนัน้น าทา่นออกไปสมัผัสกบัลานหมิะ ลานสก ี ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเขา้ชม 

ถ า้น า้แข็ง Ice Pavilion ภายในถ ้าแหง่นีม้ปีระตมิากรรมการแกะสลักน ้าแข็งมากมาหลายชิน้เรยีงรายอยู่

ตามทางเดนิในอโุมงคข์องถ ้าน ้าแข็ง 

 จากนัน้น าทา่นลงจากยอดเขากลบัลงมาที ่เมอืงซาสเฟ่ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) 

บา่ย    น าทา่นออกเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นกรเีมนซ ์ Grimentz เป็นหมูบ่า้นและเป็นสถานทีต่ากอากาศทีอ่ยู่

บนภเูขา สงูจากระดับน ้าทะเล 1,620 เมตร ณ หมูบ่า้นแหง่นีท้า่นจะตอ้งประทับใจไมรู่ล้มื อสิระใหท้า่นไดด้ืม่

ด ่าเดนิชมบรรยากาศของหมูบ่า้นบนภเูขาไดอ้ยา่งเต็มที ่ เป็นบรรยากาศแบบสวสิทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา

แอลป์ โครงสรา้งสว่นใหญข่องอาคารบา้นเรอืน โรงแรม รา้นอาหาร ท าจากไมส้ไตลส์วสิอยา่งแทจ้รงิ  

   อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงหมูบ่า้นกรเีมนซ ์ไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) 

  พกัคา้งคนื ณ Hotel Cristal หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่4) 

 

วนัทีห่ก     กรเีมนซ ์– เวเวย ์– อนสุาวรยีช์าล ีแชปปลิน้ – ประตมิากรรมสอ้ม – กรงุเบริน์ – ยา่นมารค์กาสเซ – 

ทะเลสาบเบลาเซ ่– อนิเทอรล์าเคน่ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเวเวย ์Vevey เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลสาบเจนวีา หรอื ทะเลสาบ เลค เลอ 

มอง เสน่หข์องเมอืงเวเวยนั์น้คอืเป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยงามและเงยีบสงบ จนนักแสดงตลกชือ่ดังของ

องักฤษ ชาล ีแชปปลิน้ หลงใหลจนมาใชช้วีติบัน้ปลายอยูท่ีเ่มอืงนี ้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1952 จนถงึ ค.ศ.1977  
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 จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบั อนสุาวรยี ์ชาล ีแชปปลิน้ และ ประตมิากรรมสอ้ม ทีปั่กอยูใ่นทะเลสาบ

เจนวีา เป็นสอ้มสแตนเลสสงู 8 เมตร กวา้ง 1.3 เมตร  ซึง่เป็นสญัลักษณ์ใหมข่องเววีว่อเวยส์อ้มขนาดใหญ่

เป็นปตมิากรรมทีส่รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองครบรอบ 10 ปี ในการจัดตัง้พพิธิภณัฑเ์กีย่วกบัอาหาร 

ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร ์ซกุ ในปี ค.ศ.1995  

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ กรงุเบริน์ เมอืงหลวงของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร ยเูนสโก ้ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 

บา่ย    น าคณะเดนิทางเขา้สู ่ ยา่นมารค์กาสเซ ยา่นเมอืงเกา่ซึง่ปัจจบุนั เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบทูคี

เป็นเขตทีป่ลอดมลพษิไมใ่หร้ถยนตว์ิง่ผา่น จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว  

   น าชมอาคารเกา่ อาย ุ 200-300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุๆ ของเมอืงนีเ้ขา้สู ่ถน

นครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ 

   ชม นาฬกิาไชท้ก์ล็อคเคน่ อายกุวา่ 800 ปี ทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา กรงุเบริน์ยงั

เป็นเมอืงทีม่นี ้าพมุากทีส่ดุเมอืงหนึง่ในยโุรป  

   จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงั วนอทุยานเบลาเซ ่ ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเบลาเซ ่

BLAUSEE หรอืทะเลสาบสนี ้าเงนิ ซึง่เรยีกตามสขีองน ้าในทะเลสาบ ทีใ่สราวกบัแกว้คลสิตัลใสสนี ้าเงนิอมฟ้า 

และทะเลสาบแหง่นีย้งัเป็นแหลง่เพาะพันธุ ์ปลาเทราต ์ทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย ตามต านานเลา่กนัวา่ ณ ทะเลสาบ

แหง่นีม้คีูรั่กหนุ่มสาวคูห่นึง่ มกัจะมานัดพบกนัอยูท่ีน่ีเ่ป็นประจ า จนวันหนึง่ฝ่ายชายมอีนัตอ้งจากไปกอ่น ท าให ้

หญงิสาวคนนีม้กัจะมารอ้งไหค้ร ่าครวญอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นีเ้ป็นประจ า จงึมกีารท าอนุสรณ์เป็นรปูปัน้หญงิสาว

ผูน่้าสงสารคนนีไ้วใ้ตท้ะเลสาบ  

 

 

 

 

 

 

 

   ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะออกเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงอนิเทอรล์าเคน่ เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอร์

ลันด ์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืง ตัง้อยูร่ะหวา่ง

ทะเลสาบสองแหง่คอื Thunersee และ Brienzersee ทา่มกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทา่น

จะไดเ้ห็นเขาจงุเฟราอนัลอืชือ่ , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯ  

   ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น ชืน่ชมบรรยากาศของตัวเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ล็กๆ 

น่ารักสรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง รวมทัง้มอีาคารคาสโินคซูาลอายกุวา่ 100 ปีทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่

และยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ยอสิระใหท้า่นถา่ยรปูชมเมอืง  
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมนฟูองดวูแ์บบตน้ต าหรบั ทีข่ ึน้ชือ่ของสวสิ 

ท ัง้ 3 ชนดิ เร ิม่ตน้จากชสี //เนือ้สตัว ์และ ช็อคโกแลต (มือ้ที ่14) 

 

  พกัคา้งคนื ณ Krebs Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่5) 

 

  พกัคา้งคนื ณ Hotel Krebs หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่5) 

 

วนัทีเ่จ็ด     อนิเทอรล์าเคน่ – หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์– ลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิ – สะพานไมค้าเปล 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

   น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์ ISELTWALD เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบ Lake 

Brienz ซึง่รายลอ้มไปดว้ยววิทวิทัศนข์องแนวเทอืกเขาสงูใหญ ่ในฤดรูอ้นก็จะมแีตส่สีนัเขยีว ๆ สดชืน่สบายตา 

น ้าในทะเลสาบเป็นสฟ้ีาสวยใส บรรยากาศเงยีบสงบ และมาโดง่ดังสดุๆจากซีร่ีย่เ์กาหลชีือ่ดังอยา่ง Crash 

Landing On You ทีม่าถา่ยท า ณ สถานทีแ่หง่นี ้ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีส่วยงามนี้  

   น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงลเูซริน์ (ประมาณ 77 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ ือ่วา่ เวยีวาลด ์สแตรท์เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่ันธรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่16) 

บา่ย   น าทา่นชม อนสุาวรยีส์งิโตหนิ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย์

และจงรักภกัด ี ทีเ่สยีชวีติในการอารักขาพระเจา้หลยุสท์ี1่6แหง่ประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนั

พระราชวัง ในคราวปฏวิัตใิหญ ่เมือ่วันที ่10 สงิหาคม ค.ศ.1792  

   ชม ทะเลสาบลเูซริน์ ซึง่เป็นทะเลสาบสวยงามตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนกจ็ะเห็นภเูขา

โอบลอ้ม ทศันยีภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลเูซริน์ เป็นอาคารบา้นเรอืนแบบสมยัใหม ่ มถีนนเลยีบไปตามเนนิ

เขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมดีอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่กหุลาบ

และทวิลปิ อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแกก่ารพักผอ่นหยอ่นใจชาวเมอืง และนักทอ่งเทีย่ว  
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   จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชืน่ชมในความเกา่แกข่องเมอืง อาคารโบราณ และ สะพานไมค้าเปล อนัเกา่แก ่ที่

มอีายมุากกวา่ 600 ปี ทีส่รา้งทอดตัว ขา้มแมน่ ้ารอยส ์ตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 โดยสะพานแหง่นีถ้อืวา่เป็นสะพาน

ไมท้ีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของยโุรป  

   จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ขึน้ชือ่ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดน์านาชนดิ อาท ิ มดีพับสวสิฯ 

ชอ็คโกแล็ต ,ของซวูเีนยีรต์า่งๆ และทีท่า่นไมค่วรพลาดคอื นาฬกิายีห่อ้ตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของสวสิเซอรแ์ลนด ์

จากรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่17) 

  พกัคา้งคนื ณ  Astoria Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่6) 

 

วนัทีแ่ปด      ลเูซริน์ – เมอืงซุก – เมอืงสไตนอ์มัไรน ์– จตัรุสัราธเฮาสพ์ลาซ – เมอืงซุรกิ –  ถนนบานโฮฟซ

ตราสเซ-่  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่18) 

   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ   เมอืงซกุเคยเป็นเขตปกครองทีม่ี

รายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนดแ์ตปั่จจบุนัซกุคอืเมอืงทีร่วยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเรยีกเก็บ

คา่ภาษีในอตัราต ่าทีส่ดุในโลก ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิการตอ่รองราคาทางธรุกจิ และยงัตดิอนัดับเมอืง

ทีส่ะอาดทีส่ดุหนึง่ในสบิของโลกอกีดว้ย  

   ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บั CLOCK TOWER ทีม่คีวามสงู 52 เมตร มองเห็นไดม้าแตไ่กล สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่13 หลังคาเป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีต่ัง้อยูเ่ป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ีส่ามารถบอกขา้งขึน้ ขา้งแรม

ของพระจันทรไ์ด ้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ชมบา้นเรอืน และทะเลสาบของเมอืงซกุ 

 

 

 

 

 

 



Page 10 of 16 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย   จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงสไตนอ์มัไรน ์ STEIN AM RHEIN เป็นเมอืงเล็กๆ สวยงามและมี

เสน่หอ์กีเมอืงหนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ตัง้อยูท่างทศิเหนอือยูต่ดิกบัแมน่ ้าไรน ์ มพีรมแดนตดิกบั

ประเทศเยอรมน ี เอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของเมอืงนีค้อืบรเิวณเมอืงเกา่ จตัรุสัราธเฮาสพ์ลาซ 

RATHAUSPLATZ ซึง่รายลอ้มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนในยคุกลางตกแตง่ดว้ยภาพเขยีนเฟรสโกทีฝ่าผนัง

บอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆ ในยคุกลางมสีสีนัสวยงาม อกีทัง้แตล่ะอาคารก็จะมรีะเบยีงเล็กๆ ยืน่ออกมาซึง่แตล่ะ

ระเบยีงนัน้มเีอกลักษณ์การออกแบบและตกแตง่เป็นแบบเฉพาะตวัไมซ่ ้ากนั บรเิวณจัตรัุสแหง่นีจ้ะเป็นทีต่ัง้

ของอาคารศาลากลางของเมอืงสไตนอ์มัไรน ์ และตรงบรเิวณใจกลางจัตรัุสมนี ้าพรุปูปัน้ของทหารแหง่

สมาพันธรัฐสวสิเกา่ Soldier of the Old Swiss Confederacy ยนืถอือาวธุและโลห่อ์ยูบ่นยอดของน ้าพ ุอสิระ

ใหท้า่นเดนิชม เมอืงสไตนอ์มัไรน ์ทีแ่สนสวยงามไดต้ามอธัยาศัย  

   น าทา่นไปยงั เมอืงซูรคิ  

   น าทา่นชม สะพานมนุสเตอร ์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดนิเล็ก ๆ เชือ่มระหวา่ง วหิารเฟ

รามนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยพระเจา้หลยุสแ์หง่เยอรมนั และวหิารโกรสมนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1100 สรา้งตามความประสงคข์องกษัตรยิช์าสล์เลอมาญมหาราช สะพานแหง่นีท้อดขา้มแมน่ ้า Limmat 

ในเมอืงซรูกิ  จากบนสะพานจะมองเห็นบา้นเรอืนสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มสีถาปัตยกรรมเกา่แกส่วยงาม รอบ ๆ 

สะพานกเ็ป็นพืน้ทีเ่มอืงเกา่ เป็นถนนเล็ก ๆ ทีส่ามารถเดนิเทีย่วชมไดแ้บบชลิ ๆ เรยีกไดว้า่เป็นจดุทอ่งเทีย่ว

หา้มพลาดของเมอืงซรูคิเลยก็วา่ได ้ และมาโดง่ดังสดุๆจากซีร่ีย่เ์กาหลชีือ่ดังอยา่ง Crash Landing On You 

ทีม่าถา่ยท า ณ สถานทีแ่หง่นี้  

   อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลอืชือ่ทีม่คีวามยาว

ประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดบันานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดสองขา้งทางลว้น

แลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรหูรา 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่20) 

  พกัคา้งคนื ณ Hotel Glärnischhof by Trinity หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่7)  

 

วนัทีเ่กา้    ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– โดฮา   

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่21) 

 

 

 

 

 

 

  

  ออกเดนิทางสู ่ เมอืงชาฟเฮาสเ์ซน่ น าคณะชมความสวยงามของน า้ตกไรน ์ ซ ึง่เกดิจากแมน่ ้าไรน์

สายน ้านานาชาตทิีส่ าคัญทีส่ดุในยโุรป แมน่ ้าแหง่นีเ้กดิขึน้จากการละลายของหมิะจากเทอืกเขาแอลป์ เริม่

จากเป็นล าธารเล็กๆผา่นลคิเทน่สไตนเ์ขา้สูท่ะเลสาบคอนสะแตน้ ทีก่ัน้พรหมแดนระหวา่งประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศเยอรมนัน ี สมัผัสความตระการตาของสายน ้าตก พรอ้มบนัทกึภาพอนัน่าประทบัใจ

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุซรูคิเพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

16.40 น.  เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ การต์ารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 096/QR 836 แวะเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนิโดฮา  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

13.10 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ดว้ยความสวัสด ี
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 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน  

โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราคา่บรกิาร พักหอ้งคู ่/ พักหอ้งสามคน 
พักเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

วันท ี13 – 22 ก.ค. (วันอาสาฬหบชูา + วัน

เขา้พรรษา) 

155,888 38,000 

วันท ี20 – 29 ก.ค. (วันเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 155,888 38,000 

วันท ี12 – 21 ส.ค. (วันแมแ่หง่ชาต)ิ 155,888 38,000 

วันท ี23 ก.ย. – 2 ต.ค. 146,999 38,000 

วันท ี7 – 16 ต.ค. 146,999 38,000 

วันท ี21 – 30 ต.ค. (วันปิยมหาราช) 146,999 38,000 

วันท ี25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 143,999 38,000 

 

** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 

 ** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 6 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

** รปูภาพในโปรแกรมทวัรเ์ป็นการตกแตง่เพือ่การโฆษณาเทา่น ัน้ ** 

***หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงราคากรณีผูร้ว่ม      เดนิทางนอ้ยกวา่ 

20 ทา่น*** 

ทกุทา่นทีร่ว่มเดนิทางตอ้งม ี 

1. วคัซนี-พาสปอรต์ / พาสปอรต์ตัวจรงิตอ้งมอีายกุารใชง้านเกนิ 6 เดอืน  

2. ทา่นตอ้งไดรั้บการฉดีวคัซนี โควดิ-19 ทัง้ 2 โดสเรยีบรอ้ย กอ่นการเดนิทาง 14 วัน และตอ้งเป็นวคัซนีทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากองคก์ารสหภาพยโุรป  

ส าหรบัท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวริตั ิ , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ้ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจง้

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์ 

* ในกรณีเลือ่นการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นท าการยืน่วซีา่ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยในการเลือ่นตั๋ว และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูต่อ่  

***หมายเหตขุอ้ส าคญัทีท่า่นควรทราบ*** 

1.)ในการยืน่วซีา่ ทางบรษัิท จะท าการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้ าหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซีา่ 

เป็นการยืน่วซีา่แบบกรุ๊ปเท่านัน้(ปกตสิถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซา่ 15 วันก่อนเดนิทาง)  ซึง่อัตราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ใน

รายการทัวรแ์ลว้ 

***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ างวด

แรกแลว้ ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ *** 
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อตัรานีร้วม 

1) คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจ านวนวนั จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด (น ้าหนักกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 25 

กโิลกรัม/กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งทา่นละ 7 กโิลกรัม) 

2)    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3)    คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตให้

คนขบัรถเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 

4) คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ  

5)    คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่ี

เครือ่งปรบัอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้

หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งมี

การเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั) 

6)    คา่อาหารเลศิรสทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

7)    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

8)    คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบยืน่ปกต ิ(ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ให ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่ 

9)    คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

2)    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

3)    คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  

4)    คา่น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 25 กโิลกรัม  และมจี านวนมากกวา่ 2 ช ิน้ (ระเบยีบของสายการบนิ)  

5)     คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ฟรงักส์วสิ ตอ่ทา่น 

6)  คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 16 ฟรงักส์วสิ ตอ่ทา่น 

7)    คา่ตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 กอ่นขึน้เครือ่งบนิจากเมอืงไทยและขาออกจากยโุรป  

8) คา่ตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 และโรงแรม1คนืเพือ่รอผลตรวจเมือ่มาถงึเมอืงไทยตามนโยบายรัฐ 

9)    คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแตล่ะประเทศ (ในบางประเทศถา้ไมม่จีะไมส่ามารถเขา้รา้นอาหารหรอื

โรงแรมได)้ 

10)   เอกสารที่ตอ้งแปลในการยื่นวีซ่าตอ้งผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ไดรั้บการรับรองจากสถานทูต

สวสิเซอรแ์ลนด ์
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***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นท าการจองทวัร*์** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 61,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ไมว่า่ผลของวซี่า

จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ

61,000บาท)  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 60 % ของราคาทัวร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 90 % ของราคาทัวร ์

 กรณียกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ  10 วัน เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการด าเนนิการทีไ่ดช้ าระไปแลว้จ านวน

มาก บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซี่า อาท ิตั๋วเครี่องบนิ , หอ้งพักที่คอนเฟิร์

มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทาง

ทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพือ่

มาสแกรนลายนิว้มอื โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษัิททัวร์เป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวยความ

สะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 กรณีวซี่าทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

- ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ด าเนนิการและ คา่บรกิาร  4,500 บาท 

- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา 

ต ัว๋เครือ่งบนิถา้ออกต ัว๋มาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นือ่งจากบรษัิทจองตั๋วเป็นตัว๋กรุ๊ปซึง่ตั๋วกรุ๊ปจะไมส่ามรถ 

REFUND คนืได ้ 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้ และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 

100% ในทันท ี 

หากทา่นผา่นการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

100%ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
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 ในกรณีทีท่างบรษิทัขอเอกสารเพิม่เตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทีข่อมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่น

ไมน่า่เชือ่ถอื / มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทีส่ถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่

รบัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้ าพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต และสง่ผลท าใหว้ซี่าไมผ่า่นการพจิารณาจาก

สถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหท้า่น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ใน รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะน ัน้ทา่น

ควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหต ุ  

1. กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยั

ธรรมชาต ิ   รถตดิ  ท าใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่วและพักโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบ ุ ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิท

ฯ ไมไ่ดรั้บคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้ส ิน้จากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ จะคงไวซ้ ึง่ผลประโยชนส์งูสดุทีล่กูคา้พงึจะไดรั้บ

อยา่งเต็มความสามารถ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง หรือยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิารไดต้ามความ

เหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ และสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นสดุวสิยั โดยจะ

พยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัทา่น 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวิยาวจนท าใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่งัคงจะ

รักษา มาตราฐานการบรกิาร และประโยชนข์องลกูคา้ทกุทา่นไวเ้หมอืนเดมิ 

4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบในสว่นทีเ่ป็นทรัพยส์นิสว่นตัว ไมว่า่บางสว่นหรอื ทัง้หมด อาทเิชน่ 

พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ, กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้ 

 

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
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ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


