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เทีย่ว เมอืงเซ็นตม์อรร์ติซ ์เมอืงตากอากาศและศนูยก์ลางกฬีาสกที ีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก 
เทีย่ว เมอืงอนัเดอรแ์มทท ์เป็นเมอืงเล็กๆ ในหบุเขา บรรยากาศในเมอืงน ัน้สวยงามเรยีบงา่ยตามสไตลส์วสิ 

เทีย่วเซอรแ์มทซ ์เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม  เมอืงซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีตอ่ากาศบรสิทุธิ ์
หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์Iseltwald เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบ Lake Brienz จากซีร่ ีย่เ์กาหลชีือ่ดงั Crash 

Landing On You 
ทะเลสาบเบลาเซ ่ ชมนํา้ในทะเลสาบ ทีใ่สราวกบัแกว้คลสิตลัใสสนํีา้เงนิอมฟ้า 

เทีย่ว เมอืงเวเวย ์เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและเงยีบสงบถา่ยรปูกบั อนสุาวรยี ์ชาล ีแชปปลิน้ และ 
ประตมิากรรมสอ้ม 

น ัง่รถไฟชมววิทอ่งเทีย่วธรรมชาตบินภเูขาสงูแหง่แอลป์ พชิติยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE 
เมอืงกสีตดั  เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงและแพงเป็นระดบัตน้ๆของโลก  

เทีย่วเมอืงลเูซริน์ เมอืงเล็กๆอนัแสนนา่รกั ชมสญัลกัษณป์ระจาํเมอืง สะพานไมช้าเปล และ สงิโตหนิแกะสลกั 
เทีย่วเมอืงซุก เป็นเมอืงเล็ก ๆ ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบ  และชม CLOCK TOWER ทีม่คีวามสงู 52 เมตร 
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วนัทีแ่รก          กรงุเทพฯ – โดฮา 

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

(QR) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 
20.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่ QR 839 / QR 093 แวะเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนิโดฮา  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดเทีย่วบนิ 
 

วนัทีส่อง       ซูรคิ – เซนต ์มอรติซ ์-อนัแดอรแ์มทท ์
 
06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ หลังผา่นพธิกีารดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
   นําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงเซ็นตม์อรร์ติซ ์เมอืงตากอากาศและศนูยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก 

เมอืงตากอากาศฤดหูนาวทีแ่สนสงบ เป็นเมอืงสกรีสีอรท์สดุหรทูีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก เป็นตน้แบบเมอืงรสีอรท์ฤ
ดหูนาวอืน่ๆ นอกจากนีแ้ลว้เมอืงตากอากาศแหง่นีย้ังเคยไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดู
หนาวถงึ 2 ครัง้ เมอืงนีต้น้กําเนดิของการทอ่งเทีย่วในฤดหูนาวยอ้นกลับไปในชว่งปลายทศวรรษที ่18 และ
จากเมอืงสกแีหง่แรกก็ไดพั้ฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วขนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในการเลน่สก ีให ้
ทา่นถา่ยรปูความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อรติซ ์

   จากนัน้ใหท้า่นอสิระใหท้า่นเดนิชม เมอืงเซนต ์มอรติซ ์เลอืกซือ้เลอืกหาซือ้ของทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 
บา่ย   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัเดอรแ์มทท ์เป็นเมอืงเล็กๆ ตามสไตลเ์มอืงสกรีสีอรท์ เมอืงในหบุเขา

บรรยากาศในเมอืงนัน้สวยงามเรยีบงา่ยตามสไตลส์วสิ มภีเูขาแอลป์สงูชนัลอ้มรอบ เมอืงอนัเดอรแ์มททนั์น้มี
นักทอ่งเทีย่วไมม่ากนัก และในชว่งฤดหูนาวจะมนัีกเลน่สกมีาเลน่สกทีีเ่มอืงนี ้ 

 
 
 
 

 



Page 3 of 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 
   พกัคา้งคนื ณ Gasthaus Skiklub Hotel  หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่1) 
 

วนัทีส่าม      อนัเดอรแ์มทซ ์– ลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิ – สะพานไมค้าเปล – หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์– ทะาบ
เบลาเซ–่ อนิเทอรล์าเกน้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
   
 
 
 
 
 
  
 
   จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงลเูซริน์ LUCERNE เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้าก

ทีส่ดุ  
   นําทา่นชม ทะเลสาบลเูซริน์ ซึง่เป็นทะเลสาบสวยงามตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็น

ภเูขาโอบลอ้ม ทัศนยีภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลเูซริน์ เป็นอาคารบา้นเรอืนแบบสมัยใหม ่มถีนนเลยีบไปตาม
เนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมดีอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่
กหุลาบและทวิลปิ อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแกก่ารพักผอ่นหยอ่นใจชาวเมอืง และนักทอ่งเทีย่ว  

   นําคณะเขา้ชม อนสุาวรยีส์งิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย์
และจงรักภักด ีทีเ่สยีชวีติในการอารักขาพระเจา้หลยุสท์ี่ 16แหง่ประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนั
พระราชวัง ในคราวปฏวิัตใิหญ ่เมือ่วันที ่10 สงิหาคม ค.ศ.1792  
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   ใหค้ณะไดเ้ดนิชืน่ชมในความเกา่แกข่องเมอืง อาคารโบราณ และ สะพานไมค้าเปล อนัเกา่แก ่ทีม่อีายุ
มากกวา่ 600 ปี ทีส่รา้งทอดตัว ขา้มแมน้ํ่ารอยส ์ตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 โดยสะพานแหง่นีถ้อืวา่เป็นสะพานไมท้ีม่ี
ความเกา่แกท่ีส่ดุของยโุรป  

   จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ขึน้ชือ่ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดน์านาชนดิ อาท ิมดีพับสวสิฯ 
ชอ็คโกแล็ต ,ของซวูเีนยีรต์า่งๆ และทีท่า่นไมค่วรพลาดคอื นาฬกิายีห่อ้ตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของสวสิเซอรแ์ลนด ์
จากรา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์ ISELTWALD เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบ Lake Brienz 

ซึง่รายลอ้มไปดว้ยววิทวิทัศนข์องแนวเทอืกเขาสงูใหญ ่ในฤดรูอ้นก็จะมแีตส่สีนัเขยีว ๆ สดชืน่สบายตา น้ําใน
ทะเลสาบเป็นสฟ้ีาสวยใส บรรยากาศเงยีบสงบ และมาโดง่ดังสดุๆจากซีร่ีย่เ์กาหลชีือ่ดังอยา่ง Crash Landing 
On You ทีม่าถา่ยทํา ณ สถานทีแ่หง่นี ้ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีส่วยงามนี ้ 

   จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง วนอทุยานเบลาเซ ่ ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเบลาเซ ่
BLAUSEE หรอืทะเลสาบสน้ํีาเงนิ ซึง่เรยีกตามสขีองน้ําในทะเลสาบ ทีใ่สราวกบัแกว้คลสิตัลใสสน้ํีาเงนิอมฟ้า 
และทะเลสาบแหง่นีย้ังเป็นแหลง่เพาะพันธุ ์ปลาเทราต ์ทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย ตามตํานานเลา่กนัวา่ ณ ทะเลสาบ
แหง่นีม้คีูรั่กหนุ่มสาวคูห่นึง่ มักจะมานัดพบกนัอยูท่ีน่ีเ่ป็นประจํา จนวันหนึง่ฝ่ายชายมอีนัตอ้งจากไปกอ่น ทําให ้
หญงิสาวคนนีม้ักจะมารอ้งไหค้รํา่ครวญอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นีเ้ป็นประจํา จงึมกีารทําอนุสรณ์เป็นรปูปัน้หญงิสาว
ผูน่้าสงสารคนนีไ้วใ้ตท้ะเลสาบ  
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   ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงอนิเทอรล์าเกน้เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์ันด ์
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดเ์มอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ
สองแหง่คอื Thunersee และ Brienzersee ทา่มกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทา่นจะไดเ้ห็น
เขาจงุเฟราอนัลอืชือ่, นาฬกิาดอกไม,้ สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงนีแ้หละคอืสวสิฯแบบสดุสดุ อยา่งทีห่ลายคนยัง
ไมเ่คยไดส้มัผัส และยังใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรือ่ง วันนีท้ีร่อคอย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)   (ฟองด ูตน้ตาํรบัสวติเซอรแ์ลนด)์ 
 
 
 
  
 
 พกัคา้งคนื ณ Krebs Hotel   หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่2) 
 

วนัทีส่ ี ่       อนิเทอรล์าเกน้ – เลาเทอรบ์รนุเนน่ – ข ึน้รถไฟ สายจงุเฟราบาหเ์นน – ยอดเขาจงุเฟรา – เมอืงกสี
ตดั 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 
 
 
 
 

 
 นําคณะออกเดนิทางโดยรถโคช้มุง่หนา้ขึน้สู ่ เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนน่  เพือ่นําทา่นขึน้รถไฟ สายจงุเฟ
ราบาหเ์นน ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนแ์บบสวสิเซอรแ์ลนดข์นานแท ้ทีม่ทีุง่หญา้อนัเขยีวขจ ี
ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดใูบไมผ้ล ิหรอืใบไมเ้ปลีย่นสใีนชว่งฤดใูบไมล้ว่ง บา้นหลังนอ้ยใหญป่ลกูแบบ
น่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์ฝงูวัวพืน้เมอืงทีก่ระจัดกระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ั่วบรเิวณ ลําธารน้ําธรรมชาตเิล็กๆทีใ่ส
สะอาดและฉากหลังทีม่ภีเูขาหมิะตัง้ตระหงา่นขาวโพลน ซึง่จะทําใหค้ณะไดรั้บความประทับใจเป็นอยา่งยิง่ 
น ัง่รถไฟชมววิทอ่งเทีย่วธรรมชาตบินภเูขาสงูแหง่แอลป์  แลว้เปลีย่นเป็นรถไฟสายภเูขาทีส่ถานี
ไคลนไ์ชเด็ก  รถไฟทีจ่ะนําทา่นเดนิทางลอดอโุมงคท์ีช่าวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท้ีค่วามสงูถงึ 3,464 เมตร 
จนกระท ัง่ถงึ สถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรป Top of Europe บนยอดเขาจงุเฟรา ซึง่มคีวามสงู 4,158 
เมตร (13,642 ฟตุ)  จดุสงูสดุคอืลานน้ําแข็งขนาดใหญเ่รยีกวา่ Sphinx  นักทอ่งเทีย่วหลายๆคนบอกวา่ทีน่ี่
สวยงามดจุดนิแดนแหง่สวรรค ์เพราะยอดเขาแหง่นีป้กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทัง้ปี อสิระใหท้า่น
ถา่ยภาพความประทับใจตามอธัยาศัยกบัแบบจใุจ ไมม่เีรง่รบี  จากนัน้นําทา่น ชม ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี  ที่
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สรา้งโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขา้ไปถงึ 30 เมตร พรอ้มชมน้ําแข็งแกะสลักรปูรา่งตา่ง จากนัน้ชมววิทวิทัศนแ์ละ
สมัผัสหมิะทีล่านพลาโต Plateau และไมค่วรพลาดการสง่โปสการด์จากทีท่าํการไปรษณียท์ ีส่งูทีส่ดุใน
โลกพรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึตา่งๆตามอธัยาศัย นําทา่นขึน้ สวสิสฟิงซ ์หรอือาคารสงัเกตการณ์ ทีค่วามสงู 3,571 
เมตร/11,716 ฟิต ทา่นสามารถชมววิไดร้อบ 360 องศาจากระเบยีงไดป้ระสบการณ์แสนประทับใจ เดนิทางสู ่
ยงุคฟ์ราวยอรค์-หลังคายโุรป ไปแลว้ไมไ่ดม้าจดุชมววิ จดุนีเ้หมอืนมาไมถ่งึ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  บนยอดเขาจงุเฟรา (มือ้ที ่7) 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางลง จากยอดเขาจงุเฟราไปยงัสถานรีถไฟ ไอเกอรเ์กลทเชอร ์เพือ่นํา

ทา่นขึน้กระเชา้ The V-Cableways (กระเชา้ใหมล่า่สดุ) ลงมายังเมอืงกลนิเดอรว์าวล ์ 
    ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกสีตดั Gstaad เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงและแพงเป็นระดับตน้ๆ ของโลก 

ไดรั้บการพัฒนาเป็นแหลง่เลน่สกตีัง้แตปี่ ค.ศ. 1905 ปัจจบุนัเป็นสถานตากอากาศและสถานสกหีลักแหง่
หนึง่ในเทอืกเขาแอลป์ และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในหมูส่งัคมชัน้สงู บคุคลมชีือ่เสยีงมากมายตา่ง
เคยมาเยีย่มชมเมอืงแหง่นี ้รวมถงึการเสด็จพระราชดําเนนิมาประทับในชว่งฤดหูนาวของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวรัชกาลที ่9 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศาณุวงศ ์ในปี พ.ศ. 2503 
เมอืงกสีตดั ถงึแมจ้ะเป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ แตก่็มรีา้นเครือ่งประดับชือ่กอ้งโลกอยูอ่ยา่งหลยุส ์วติตอง , แอรแ์ม็ส
, พราดา, ราลฟ์ ลอเรน, การต์เีย, คารเ์ทยีร ์อสิระใหท้า่นดืม่ดํา่กบับรรยากาศทีแ่สนจะโรแมนตกิของเมอืงกสี
ตัดไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
 
 
 
 
 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 
   พกัคา้งคนื ณ  Hotel Campanile Martigny  หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่3) 
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วนัทีห่า้      ทาสซ ์– เซอรแ์มทท ์– เขาแมทเธอรฮ์อรน์ – ทาสซ ์

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
    จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู่  เมอืงทาสซ์  เป็นเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่จีดุหมายปลายทางในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วยังเมอืง เซอรแ์มทท ์ตอ้งมาจอดรถยนต ์แลว้เปลีย่นไปขึน้รถไฟเขา้ไปยังเมอืงเซอร์
แมทท ์ คณะเดนิทางถงึเมอืงทาสซแ์ลว้  

    นําทา่นขึน้รถไฟ เขา้ไปยัง  เมอืงตากอากาศทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ สวติเซอรแ์ลนด ์
เมอืงเซอรแ์มทท ์ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์
สญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีตอ่ากาศบรสิทุธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊และ
น้ํามันเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้มไีวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว  เซอรแ์มททถ์กูคน้พบโดยนักปีนเขาชาว
องักฤษในชว่งกลางศตวรรษทีส่บิเกา้ โดย Edward Whymper และยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ ก็ทําใหเ้มอืงนีม้ี
ชือ่เสยีงโดง่ดังระดับโลก  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) 
บา่ย   จากนัน้นําทา่นไปถา่ยรปูกบั ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ ณ สะพาน เคยีรช์ บรคึ ซึง่เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุใน

การถา่ยรปูกบั ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม เมอืงเซอรแ์มทท  ์ซ ึง่เป็นเมอืงเล็กๆ น่ารัก
ทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขา เศรษฐกจิในทอ้งถิน่สว่นใหญม่าจากการทอ่งเทีย่ว ประมาณครึง่หนึง่ของเมอืงเป็น
โรงแรมและรา้นอาหาร มเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้ายังเมอืงนี ้ 

    จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง ทาสซ ์โดยรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) 
  พกัคา้งคนื ณ  HOTEL ELITE TÄSCH  หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่4) 
 

วนัทีห่ก        ทาสซ ์– เมอืงเวเวย ์– ชาล ีแชปปลิน้ – เบริน์ – ยา่นมารค์กาสเซ – ซุก – CLOCK TOWER – ซู
รคิ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 
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 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย ์ Vevey เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลสาบเจนวีา หรอื ทะเลสาบ เลค เลอ 
มอง เสน่หข์องเมอืงเวเวยนั์น้คอืเป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยงามและเงยีบสงบ จนนักแสดงตลกชือ่ดังของ
องักฤษ ชาล ีแชปปลิน้ หลงใหลจนมาใชช้วีติบัน้ปลายอยูท่ีเ่มอืงนี ้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1952 จนถงึ ค.ศ.1977  
 จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบั อนสุาวรยี ์ชาล ีแชปปลิ้ น และ ประตมิากรรม สอ้ม  ทีปั่กอยูใ่นทะเลสาบ
เจนวีา เป็นสอ้มสแตนเลสสงู 8 เมตร กวา้ง 1.3 เมตร  ซึง่เป็นสญัลักษณ์ใหมข่องเววีว่อเวยส์อ้มขนาดใหญ่
เป็นปตมิากรรมทีส่รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองครบรอบ 10 ปี ในการจัดตัง้พพิธิภัณฑเ์กีย่วกบัอาหาร  
ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร ์ซกุ ในปี ค.ศ.1995  
 นําทา่นออกเดนิทางสู ่ กรงุเบริน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13)  
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย   จากนัน้นําคณะเดนิทางเขา้สู ่ ยา่นมารค์กาสเซ ยา่นเมอืงเกา่ซึง่ปัจจบุนั เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ

รา้นบทูคีเป็นเขตทีป่ลอดมลพษิไมใ่หร้ถยนตว์ิง่ผา่น จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว นําชมอาคารเกา่ อายุ  200-
300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุๆ ของเมอืงนีเ้ขา้สู ่ ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้น
ภาพวาด และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ 

   ชม นาฬกิาไชท้ก์ล็อคเคน่ อายกุวา่  800 ปี ทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา กรงุเบริน์ยัง
เป็นเมอืงทีม่น้ํีาพมุากทีส่ดุเมอืงหนึง่ในยโุรป  

   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ   เมอืงซกุเคยเป็นเขตปกครองทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนดแ์ตปั่จจบุนัซกุคอืเมอืงทีร่วยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเรยีกเก็บ
คา่ภาษีในอตัราตํา่ทีส่ดุในโลก ทําใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิการตอ่รองราคาทางธรุกจิ และยังตดิอนัดับเมอืง
ทีส่ะอาดทีส่ดุหนึง่ในสบิของโลกอกีดว้ย ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บั CLOCK TOWER ทีม่คีวามสงู 52 เมตร 
มองเห็นไดม้าแตไ่กล สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 หลังคาเป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีต่ัง้อยูเ่ป็นนาฬกิาดารา
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ศาสตรท์ีส่ามารถบอกขา้งขึน้ ขา้งแรมของพระจันทรไ์ด ้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ชมบา้นเรอืน และทะเลสาบของ
เมอืงซกุ จากนัน้ออกเดนิทางสู ่จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุซรูคิ เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้น การเงนิ 
ธนาคาร และธรุกจิของประเทศ สวติเซอรแ์ลนด ์

 
 
 
 
 
 
 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่14)    
  พกัคา้งคนื ณ Hotel Holiday Inn Messe   หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่5) 
 

วนัทีเ่จ็ด    ซูรคิ – สะพานมนุสเตอร ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซ ่ – โดฮา 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นไปยัง เมอืงซูรคิ  นําทา่นชม สะพานมนุสเตอร ์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดนิเล็ก ๆ 
เชือ่มระหวา่ง วหิารเฟรามนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยพระเจา้หลยุสแ์หง่เยอรมัน และ วหิารโกรส
มนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1100 สรา้งตามความประสงคข์องกษัตรยิช์าสล์เลอมาญมหาราช สะพานแหง่นี้
ทอดขา้มแมน้ํ่า Limmat ในเมอืงซรูกิ  จากบนสะพานจะมองเห็นบา้นเรอืนสองฝ่ังแมน้ํ่า ซึง่มสีถาปัตยกรรม
เกา่แกส่วยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพืน้ทีเ่มอืงเกา่ เป็นถนนเล็ก ๆ ทีส่ามารถเดนิเทีย่วชมไดแ้บบชลิ ๆ เรยีกได ้
วา่เป็นจดุทอ่งเทีย่วหา้มพลาดของเมอืงซรูคิเลยก็วา่ได ้ และมาโดง่ดังสดุๆจากซีร่ีย่เ์กาหลชีือ่ดังอยา่ง Crash 
Landing On You ทีม่าถา่ยทํา ณ สถานทีแ่หง่นี ้ 
  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลอืชือ่ทีม่คีวามยาว
ประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดสองขา้งทางลว้น
แลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรหูรา 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุซรูคิเพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
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15.55 น.  เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ การต์ารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 096/QR 836 แวะเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนิโดฮา  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดเทีย่วบนิ 
 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
 

12.40 น.  คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ดว้ยความสวัสด ี
 

 สวติเซอรแ์ลนด ์ 8 วัน  
โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราคา่บรกิาร พักหอ้งคู ่/ พักหอ้งสามคน 
พักเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

วันที ่24 ม.ิย. – 1 ก.ค.  94,888 23,000 

วันที ่8 – 15 ก.ค. (วันอาสาฬหบชูา + วันเขา้พรรษา) 94,888 23,000 

วันที ่27 ก.ค. – 3 ส.ค.  94,888 23,000 

วันที ่12 – 19 ส.ค. (วันแมแ่หง่ชาต)ิ 94,888 23,000 

วันที ่26 ส.ค. – 2 ก.ย. 94,888 23,000 

วันที ่16 – 23 ก.ย.   91,888 23,000 

วันที ่28 ก.ย. – 5 ต.ค.  91,888 23,000 

วันที ่12 – 19 ต.ค.  91,888 23,000 

วันที ่21 – 28 ต.ค. (วันปิยมหาราช) 91,888 23,000 

วันที ่2 – 9 พ.ย.   91,888 23,000 

วันที ่16 – 23 พ.ย.  91,888 23,000 

วันที ่30 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วันพอ่แหง่ชาต)ิ 91,888 23,000 

** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนํีา้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 
 ** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 6 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

** รปูภาพในโปรแกรมทวัรเ์ป็นการตกแตง่เพือ่การโฆษณาเทา่น ัน้ ** 
***หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงราคากรณีผูร้ว่ม      เดนิทางนอ้ยกวา่ 
20 ทา่น*** 
ทกุทา่นทีร่ว่มเดนิทางตอ้งม ี 
1. วัคซนี-พาสปอรต์ / พาสปอรต์ตัวจรงิตอ้งมอีายกุารใชง้านเกนิ 6 เดอืน  
2. ทา่นตอ้งไดรั้บการฉีดวัคซนี โควดิ- 19 ทัง้ 2 โดสเรยีบรอ้ย กอ่นการเดนิทาง 14 วัน และตอ้งเป็นวัคซนีทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์ารสหภาพยโุรป  

 



Page 11 of 14 

 

 

สําหรบัทา่นทีเ่ป็นมสุลมิ ,  ทานมงัสวริตั ิ , ไมท่านหม ู , ไมท่านเนือ้ , ไมท่านไก ่, ไมท่านปลา  โปรดแจง้
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์ 
* ในกรณีเลือ่นการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นทําการยืน่วซีา่ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมี
คา่ใชจ้า่ยในการเลือ่นตั๋ว และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูต่อ่  
***หมายเหตขุอ้สําคญัทีท่า่นควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วซีา่ ทางบรษัิท จะทําการนัดหมายกบัสถานทตูและสถานทตูจะเป็นผูก้ําหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซีา่ 
เป็นการยืน่วซีา่แบบกรุ๊ปเทา่นัน้(ปกตสิถานทตูจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซีา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  ซึง่อตัราคา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่น
รายการทัวรแ์ลว้ 
***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเง ือ่นไขตา่งๆของบรษิทั เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจํางวด
แรกแลว้ ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ( ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวนั จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกาํหนด (น้ําหนักกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 25 
กโิลกรัม/กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งทา่นละ 7 กโิลกรัม) 

2)    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3)    คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตให้

คนขบัรถเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
4) คา่  COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ  
5)    คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่ ี

เครือ่งปรบัอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น , ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้
หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งมี
การเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั) 

6)    คา่อาหารเลศิรสทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 
7)    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
8)    คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบยืน่ปกต ิ(ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ให ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่ 
9)    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
10)  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท  กบั ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
2)    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 
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3)    คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  
4)    คา่น้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 25 กโิลกรัม  และมจํีานวนมากกวา่ 2 ชิน้ (ระเบยีบของสายการบนิ)  
5)     คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ฟรงักส์วสิ ตอ่ทา่น 
6)  คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 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)   เอกสารทีต่อ้งแปลในการยืน่วซีา่ตอ้งผา่นการแปลจากศนูยรั์บแปลภาษาทีไ่ดรั้บการรับรองจากสถานทตู

สวสิเซอรแ์ลนด ์
 
***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเง ือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทาํการจองทวัร*์** 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 46,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่าํหนด  ไมว่า่ผลของวซีา่
จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิงวดแรก (ทา่นละ
46,000บาท)  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหัก 60 % ของราคาทัวร ์

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหัก 90 % ของราคาทัวร ์

• กรณียกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ  10 วัน เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จํานวน
มาก บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

• ทางบรษัิทจะทําการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูสํ้ารองทีน่ั่งครบ 15 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทาง
สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทาง
ทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• ในการยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู เพือ่
มาสแกรนลายนิว้มอื โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยดแูล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ําหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผู ้
กําหนด ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที่
สถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอํานวยความ
สะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที่
เกดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

 



Page 13 of 14 

 

 

- ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 
- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ดาํเนนิการและ คา่บรกิาร  4,500 บาท 
- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่  ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีสํ่าคัญในการยืน่วซีา่ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา 
ต ัว๋เครือ่งบนิถา้ออกต ัว๋มาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นือ่งจากบรษัิทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึง่ตั๋วกรุ๊ปจะไมส่ามรถ 
REFUND คนืได ้ 
- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 
100% ในทันท ี 
หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
100%ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

• ในกรณีทีท่างบรษิทัขอเอกสารเพิม่เตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทีข่อมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่น
ไมน่า่เชือ่ถอื / มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทีส่ถานทตูกาํหนด (มาสาย) / ไม่
รบัโทรศพัทส์ถานทตู / การใชค้าํพดูไมส่ภุาพกบัสถานทตู และสง่ผลทาํใหว้ซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจาก
สถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหท้า่น 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ใน รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

• ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอื
ตา่งประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท  ฉะน ัน้ทา่น
ควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

 
หมายเหต ุ  
1. กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภัย
ธรรมชาต ิ  รถตดิ  ทําใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่วและพักโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบ ุทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิท
ฯ ไมไ่ดรั้บคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ จะคงไวซ้ ึง่ผลประโยชนส์งูสดุทีล่กูคา้พงึจะไดรั้บ
อยา่งเต็มความสามารถ 
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความ
เหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ และสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจํุาเป็นสดุวสิยั โดยจะ
พยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัทา่น 
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของ
สายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภัยธรรมชาต ิสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวิยาวจนทําใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่ังคงจะ
รักษา มาตราฐานการบรกิาร และประโยชนข์องลกูคา้ทกุทา่นไวเ้หมอืนเดมิ 
4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบในสว่นทีเ่ป็นทรัพยส์นิสว่นตัว ไมว่า่บางสว่นหรอื ทัง้หมด อาทเิชน่ 
พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ, กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

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

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


