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HEAVEN OF SWITZERLAND 7 วนั 5 คนื 

ชลิธอรน์ เซอรแ์มท อนิเตอรล์าเคน เบริน์ ซูรคิ ลเูซริน์ 

ตามรอยสายลบัพยคัฆร์า้ย 007 James Bond ทีย่อดเขาชลิธอรน์  

น่ังรถไฟ Glacier Express ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ชม "หมูบ่า้นเซอรแ์มท'' 

น ้าตกไรน ์น ้าตกขนาดใหญท่ีส่ดุในทวปียโุรป ชมผลงานชิน้เอกของเมอืงซกุ หอนาฬกิา Zytturm  

ส ารวจ Murren หมูบ่า้นเล็กๆกลางหบุเขา เชค็อนิแลนดม์ารค์ ปราสาทชลิยอง และ รปูปัน้เฟรดด ี

บอ่หมสีนี ้าตาล สวนเฮอเฮอ่มทั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สะพานไมช้าเปล ชอ้ปป้ิงเมอืงซกุ และ เมอืงซรูคิ 

พเิศษ!!! ลิม้ลองเมนูยอดฮติ ‘’ชสีฟองด’ู’ จากเมอืงกรแูยรต์น้ต ารับ สวรรคข์องคนรักชสี 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.   
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก   

(บาท) 

ราคาเด็ก  2-11 

ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว 

เพิม่ (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

 24 กมุภาพันธ ์–  

02 มนีาคม 66 

77,900  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 18,500 

บาท) 

 

69,400 18,500 25  

10 - 16 มนีาคม 

66 

77,900 69,400 18,500 25  

24 - 30 มนีาคม 

66 

77,900 69,400 18,500 25 เปลีย่นแปลง

เวลาไฟลท์ขา

กลับ 

07 - 13 เมษายน 

66 

79,900 71,400 18,500 25 เปลีย่นแปลง

เวลาไฟลท์ขา

ไป-กลับ 

ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:      WY818       BKK-MCT 09.15-12.35  

   WY153        MCT-ZRH 14.55-19.05 

RETURN:              WY154       ZRH-MCT       21.35-07.05 

   WY815      MCT-BKK 09.00-17.45 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากสภาพอากาศและฤดกูาล เวลาบนิมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย ดังนี้  

เดนิทางวันที ่24 - 30 มนีาคม 66 เปลีย่นแปลงเวลาไฟลท์ขากลับ 

RETURN:    WY154       ZRH-MCT       21.35-06.20 

   WY815      MCT-BKK 08.50-18.00 

 

เดนิทางวันที ่07 - 13 เมษายน 66 เปลีย่นแปลงเวลาไฟลท์ขาไป-กลบั 

DEPARTURE:      WY818       BKK-MCT 09.10-12.05  

   WY153       MCT-ZRH 14.20-19.25 

RETURN:              WY154       ZRH-MCT       21.35-06.20 

   WY815      MCT-BKK 08.50-18.00 
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06.00น.   พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการ

บนิ OMAN AIR โดยม ีเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋า 

09.15 น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY818 

12.35 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง  

14.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY153 

19.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเดนิทางเชค็อนิเขา้ทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) 

ทีพ่ัก :   Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

     ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง 48 ก.ม. / 1 ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยูท่าง

ตอนเหนือของประเทศ ซึง่ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทางโดยม ีแมน่ ้าไรน์ Rhein 

ไหลผา่นเมอืง  

 

ใหท้่านชมความงามของ น ้ าตกไรน์ เป็น

น ้าตกขนาดใหญ่ทีสุ่ดของทวปียุโรป ตัง้อยู่

บนแมน่ ้าไรนบ์รเิวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟ

เฮาเซนิกับรัฐซรูคิ น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 

150 เมตรและสงู 23 เมตร ใหท้่านอสิระ

ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความ

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานมสักตั - ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ สวติเซอรแ์ลนด ์              

 อาหารเย็น 

วนัทีส่อง        เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์– St .Gallen -หอสมุด Abbey-มหาวหิาร Abbey Cathedral of 

St. Gall – Kirche of St. Laurenzen - ชอ้ปป้ิง Multergasse – เมอืงรปัเปอรส์วลิ โยนา - เมอืงซุก           

อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                       
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สวยงามของน ้าตกไรน์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่St .Gallen (ระยะทาง 84 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมอืง

ทางตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงโบราณเก่าแก่ เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม และยังไดรั้บยก

ยอ่งจากองคย์เูนสโกข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลกอกีดว้ย 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที3่) 

 

พาท่านเดนิทางแวะถ่ายภาพดา้นหนา้ หอสมุด 

Abbey หอ้งสมดุมรดกโลกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก 

ถกูคน้พบราวศตวรรษที ่8 หรอืประมาณ 1,000 

กวา่ปีทีแ่ลว้ ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลบ์า

ร็อกทีอ่่อนชอ้ย ภาพเขยีนเฟรสโกอ้ันสวยงาม

เป็นเอกลักษณ์ ยูเนสโกจ้งึไดป้ระกาศใหพ้ืน้ที่

แห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมือ่ปี 

1983  

 

มหาวหิาร Abbey Cathedral of St. Gall เป็นตัวอยา่งทีโ่ดเด่นของอาราม Carolingian ขนาดใหญ่ ซึง่

เป็นหนึง่ในศนูยว์ัฒนธรรมทีส่ าคัญทีส่ดุในยโุรป  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Kirche of St. Laurenzen อนุสาวรยีแ์ห่งชาตทิีม่คีวามส าคัญมาก ตัง้อยู่ที ่

Marktgasse เมอืงเก่า เป็นโบสถท์ี่อยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของรัฐบาลกลางและถอืเป็นอนุสาวรียท์ี่มี

ความส าคัญระดับชาต ิ 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่Multergasse ศูนยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงและแบ

รนดช์ือ่ดังมากมายใหท้า่นไดช้อ้ปกนัอยา่งเพลดิเพลนิ  

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรัปเปอรส์วลิ-โยนา (Rapperwil-Jona) หรอื เมอืงดอกกหุลาบ (ระยะทาง 

70 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมอืงทีส่วยงามและโดดเด่น ตัง้อยูท่างใตข้องทะเลสาบซรูคิ ลอ้มไปดว้ย

ภเูขาและทะเลสาบ สามารถเดนิรอบๆชมทะเลสาบและในเมอืงชมปราสาทเกา่แก ่และใหท้่านไดอ้สิระ

พักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกุ ZUG (ระยะทาง 44 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ 

และเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็นเมอืงเก่าทีค่งความสวยงามของพืน้หนิ

แบบยโุรปในยุคกลาง สิง่ทีจ่ะท าใหท้่านประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดเพราะเมอืงนี้

ตัง้อยูบ่นทะเลสาบ 
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เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่)  

ทีพ่ัก :   Swiss Ever Zug Swiss Quality Hotel 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

     ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

 

น าท่านเดนิทางถ่ายภาพกับ หอนาฬกิา Zytturm 

Zug ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ทีต่ัง้อยู่ใน

เมืองซุกเป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มี

ลวดลายโดดเด่นเป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีต่ัง้อยู่

เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกขา้งขึน้

ขา้งแรมของพระจันทร ์บอกวันในสปัดาหไ์ดด้ว้ย  

 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store รา้นทีม่นีาฬกิาชัน้น าระดับโลก ใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ 

Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อนัเดอรแ์มท (Andermatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. / 2 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้

อยู่ในหุบเขากลางเทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดว้ยธรรมชาติที่สวยงามท าให ้

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาปีนเขา 

 

เทีย่ง           รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสูส่ถานีรถไฟ

เซอรแ์มท ราคาทัวรร์วมค่าโดยสารส าหรับการ

เดนิทางสูเ่ซอรแ์มทแลว้  

 

ใหท้่านเดินเที่ยวชมหมู่บ า้นเซอร์แมทที่มี

บรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็น

เ มือ งที่ ป ล อดมลพิษทา งอ าก าศ เพ ร า ะ

ยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใช ้

วนัทีส่าม         เมอืงซุก- หอนาฬกิา Zytturm Zug - Lohri AG Store -อนัเดอรแ์มท -หมูบ่า้นเซอรแ์มท -ยอดเขา

แมทเทอรฮ์อรน์ - สะพาน Kirchbrücke      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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แบตเตอรีเ่ทา่นัน้ เซอรแ์มทเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพืน้เมอืง คอืพนักงาน

โรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมอืง

นี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นและฤดู

หนาว ในวันที่อากาศเอื้ออ านวย จากเมือง

ดา้นล่างนี้ถ า้สภาพอากาศดีและสดใด จะ

สามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีไ่ด ้

ชือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ ที่

ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่

ความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่น

เป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ และมรีูปทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ

สามเหลี่ยมคลา้ยปิรามดิที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไปอกีเมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได ้

เป็นโลโกข้องชอ็คโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน 

 

แวะเชค็อนิ สะพาน Kirchbrücke จะเป็นบรเิวณทีม่แีมน่ ้า Vispa ไหลผ่าน สขีองแมน่ ้านี้จะมสีเีป็นสเีทาๆ 

เพราะเกดิจากการละลายของทานน ้าแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอดเขาMatterhorn ไดอ้กี

ดว้ย และใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิชมบรรยากาศความสวยงามของหมูบ่า้นเซอรแ์มทตามอธัยาศัย 

 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) 

   ทีพ่ัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

                  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์Montreux (ระยะทาง 158 ก.ม./ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆน่ารักรมิ

ทะเลสาบเจนวีา ทีล่อ้มรอบดว้ยไรไ่วนแ์ละมแีบล็คกราวดเ์ป็นเทอืกเขาแอลป์   

 

ถ่ายภาพดา้นหนา้ ปราสาทซลิยอง Chillon castle ปราสาทสไตลก์อทกิแห่งมองเทรอซ ์เป็นปราสาท

แหง่ตระกลูซาวอย อายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นปราสาทแหง่ความภมูใิจของชาวสวสิ  

วนัทีส่ ี ่            เมอืงมองเทรอซ-์ ปราสาทซลิยอง- รูปปั้นเฟรดด ีเมอรค์วิร ี– Uferpromenade von Montreux – 

เมอืงเวเวย่ ์– สอ้มยกัษ ์The Fork – รปูปัน้ชาลแีชปปลิน้ – กรงุเบริน์- บอ่หมสีนี า้ตาล- นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่     

อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จากนัน้พาทา่นเช็คอนิ รูปปั้นเฟรดด ีเมอรค์วิร ี(Freddie Mercury Status) เขาเป็นนักรอ้ง นักแต่งเพลง

และโปรดวิเซอรช์าวบรติชิ เป็นทีรู่จั้กดใีนฐานะนักรอ้งน าวงควนี วงร็อกทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ๆ  บคุคลโด่งดัง

ไปทั่วทะเลสาบเจนีวา ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยที่ Uferpromenade von Montreux ชมววิ

ทะเลสาบและเดนิเลน่ตามทางเดนิเรยีบทะเลสาบอนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที9่) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวเว่ย ์Vevey (ระยะทาง 26 ก.ม./ 30 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิและน่ารัก 

ตัง้อยู่ในรัฐโวของสวติเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ยใ์หเ้ป็นไข่มุกแห่งรเิวียร่าสวสิ 

Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้ของ  

ส านักงานใหญ่ของบรษัิทดา้นอาหารของโลกอย่าง เนสทเ์ล่ Nestle อกีดว้ย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์

ของเมอืง 

 

เริม่ตน้ที ่สอ้มยักษ์ The Fork  สอ้มยักษ์นี้

เ ป็นผลงานของศิลปินสวิส Jean-Pierre 

Zaugg สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองพพิธิภัณฑ ์

Alimentarium ครัง้แรกทีส่อ้มยักษ์ไดปั้กลง

ในทะเลสาบคือปี 1995 แต่อยู่ไดเ้พียงปี

เดยีว  สอ้มยักษ์ถูกยา้ยไปอยูใ่นสวนเมอืงลู

เซริน์มากกวา่สบิปี กอ่นทีช่าวเมอืง เวเว่ยจ์ะ

ยื่นเรื่องเพื่อทวงคืนสอ้มนี้ส าเร็จ ในที่สุด

สอ้มยกัษ์จงึไดก้ลับมาปักกลางทะเลสาบอกี

ครัง้ในปี 2008 และกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญ  
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รูปปั้นชาลแีชปปลิน้ Charlie Chaplin ศลิปินชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่ชี ือ่เสยีง

โดง่ดังมากและเขาเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุง

เบริน์ (Bern) (ระยะทาง 88 ก.ม. / 1.30 ชม.) นครหลวงอนังามสงา่ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลก

อันล ้าค าที่ไดรั้บการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบริ์น ถูกสรา้งขึน้ในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก ้

ประกาศใหส้ว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก  

 

พาทุกท่านเยีย่มชม บอ่หมสีนี ้าตาล (Bear Pit)  เมือ่มาถงึเมอืงนี้ ก็ตอ้งแวะเขา้ มาชม เจา้หมีกอ่น ซึง่

เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ ทีว่่าสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แก ่ตัง้แต่

สมยัผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สตัว ์สตัวต์ัวแรกทีล่า่ได ้คอื หม ีความน่ารักของหมไีดท้ัง้ในชว่ง ฤดู

รอ้น และ ฤดหูนาว หนาว  

 

นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายคุกลางทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของยา่นเมอืงเกา่เบริน์ ถูก

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปีทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึง่ใน

สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรงุเบริน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่0) 

ทีพ่ัก :   Moxy Bern Expo 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

      ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่1)  

 

น าท่านเดนิทางขึน้กระเชา้สู่  ยอดเขาซลิธอร์น Schilthorn  เป็นยอดเขาที่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่งใน

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ โดยไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์รยเูนสโก และทีน่ีย่งัเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตช์ือ่ดังอยา่ง สายลับรหัส 007 หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม 

เจมส ์บอนด ์อกีดว้ย เมือ่ขึน้มาดา้นบนและจะสามารถมองเห็นววิหุบเขาสวย ๆ ทีป่กคลุมดว้ยหมิะขาว

แบบพาโนรามา  

 

พาทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ Walk of fame เป็นทางเดนิใหท้า่นไดถ้า่ยภาพสวยๆกบัววิภเูขาแบบ 

360 องศา และ Bond World  เป็นพพิธิภณัฑข์นาดเล็ก ๆ ใหแ้ฟนๆภาพยนตรไ์ดไ้ปซมึซบัประสบการณ์

และบรรยากาศของ เจมส ์บอนด ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่2)  บนชลิธอรน์เป็นรา้นอาหารทีห่มนุเป็นวงกลมโดยใชเ้วลาประมาณ 

45 นาท ีใหท้า่นไดช้มววิของเทอืกเขาแอลป์แบบรอบทศิทางไมว่า่จะน่ังอยูต่รงไหน รา้นอาหารแห่งนี้ยัง

ถูกจดจ าในหนา้ประวัตศิาสตร์ของวงการภาพยนตร์ ในฐานะที่เคยใชเ้ป็นหนึ่งในโลเคชั่นหลักของ

ภาพยนตรเ์รือ่งเจมส ์บอนด ์พยัคฆร์า้ย 007 และยังภายในมนีทิรรศการเจมส ์บอนด ์ซึง่มรีายละเอยีด

เกี่ยวกับการถ่ายท าภาพยนตร์ คลิปสัน้ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ดั ้งเดิมจัดแสดงอยู่ รวมถึง

เฮลคิอปเตอรจ์ าลองใหนั้กทา่นไดข้ึน้และลองเลยีนแบบฉากไลล่า่บนรถเลือ่นหมิะจากภาพยนตรด์ว้ย 

วนัทีห่า้           กรงุเบริน์ - ยอดเขาซลิธอรน์ - Walk of fame – Bond World  – หมูบ่า้นเมอรเ์รน – จุดชมววิเมอร์

เรน – น า้ตกเมอรเ์รน- Allmendhubel – เมอืงอนิเตอรล์าเคน – สวนเฮอเฮอ่มทั – Unterseen – ทะเลสาบทูน - 

Hoheweg         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

                        



Page 10 of 18 

 

 

 

จ า ก นั้น น า ท่ า น เ ดินท า ง สู ่

หมู่บา้น Mürren (เมอร์เรน) 

ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็น

หมู่บ า้นที่อยู่ระหว่างหุบเขา 

แวดลอ้มดว้ยบรรยากาศความ

สวยงามของธรรมชาติและ

อากาศทีบ่รสิทุธิ ์ 

 

พาทา่นเชค็อนิ จดุชมววิเมอรเ์รน เป็นสถานทีโ่ดดเดน่ทีม่ทีวิทัศนอ์นัสวยงามของภเูขาอนัน่าทึง่ สามารถ

เดนิเลน่รอบๆชมววิทวิทัศนไ์ด ้ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ  

 

น ้าตก Murrenbach น ้าตกทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่ในหุบเขา ความสงูของน ้าตกคอื 417 เมตรจาก

เหนอืพืน้ดนิของ Mürrenfluh ไดรั้บความสงูจากน ้าตกทีส่งูทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์Allmendhubel  ให ้

ทกุทา่นดืม่ด่ ากบัความเงยีบสงบทีส่มบรูณ์แบบและทวิทัศน์ของยอดเขาอัลไพน์ทีส่วยงามจากมมุนี้ เป็น

สถานทีท่ีส่วยงามท่ามกลางภเูขา มรีา้นอาหารน่ังชลิ Allmendhubel Panorama รา้นอาหารพาโนรามา

แบบชนบทพรอ้มระเบยีงอาบแดดขนาดใหญ่ ววิทีแ่ผ่กวา้ง โดยมเีทอืกเขาแอลป์และธารน ้าแข็งทีท่อด

ยาวอยูข่า้งๆ  

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงอนิเตอรล์าเคน Interlaken (ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาท)ี เมอืง

ตากอากาศเล็กๆทีส่วยเหมอืนในฝัน เป็นเมอืงแหง่สองทะเลสาบ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ ทนู Thun และ

ทะเลสาบเบรยีนซ ์Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก  

 

สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พืน้ทีเ่ปิดโล่งสเีขยีวของเมอืง เป็นสนามหญา้สเีขยีวกวา้งใหญ่อยู่หนา้

โรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มวีวิอันสวยงามซึง่สามารถมองเห็น 3 ยอด

เขาไดท้ัง้ยอดเขาไอเกอร ์(Eiger), เมนิช ์(Mönch) และยอดเขายงุเฟรา(Jungfraujoch)  

 

อสิระใหท้่านเดนิเล่นและไปถ่ายภาพกับ ยา่นเมอืงเกา่ Old Town หรอืเรยีกว่า Unterseen ตัง้อยูเ่ลยีบ

กบัแมน่ ้าอาเร ่บรเิวณเชงิเขา Harder เมอืงเกา่แหง่นีก้อ่ตัง้  มาตัง้แตปี่1471 อาคารหลายๆ แหง่ยงัคงถกู

อนุรักษณ์เอาไวอ้ยา่งด ี 

 

แวะใหท้่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน Lake Thun เป็นทะเลสาบบรเิวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีต

ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นทะเลสาบผนืเดยีวกบัทะเลสาบเบรยีนซ ์เคยมชีือ่วา่ ทะเลสาบเว็นเดลิ (Wendelsee) 

แตใ่นครสิตศ์ตวรรษที ่10 ทะเลสาบเวนเดลิก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คอืทะเลสาบทูน กับทะเลสาบ

เบรียนซ ์โดยมีแม่น ้าอาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเชือ่มทะเลสาบทัง้สองแทน โดยที่แม่น ้าอาเรจะไหลจาก
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ทะเลสาบเบรยีนซ ์มาสูท่ะเลสาบทูน เนื่องจากผวิน ้าของทะเลสาบบรเีอนิซนั์น้อยูสู่งกว่าของทะเลสาบ

ทนู พาทา่นชอ้ปป้ิงที ่Hoheweg มทีัง้รา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย  

 

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) พิเศษใหท้่านไดช้มิเมนู ‘’

ชสีฟองด’ู’ แสนอรอ่ยทานคูก่บัขนมปังโฮมเมดและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หนึง่ในวัฒนธรรมของยุโรปทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความอร่อยเฉพาะตัว มือ้นี้

จะไดช้มิชสีฟองดแูบบตน้ต าหรับ วธิกีารกนิฟองดชูสีในแบบสวสิ

น ัน้ คอืการใชไ้มป้ลายแหลมทีม่ลีักษณะเหมอืนสอ้มจิม้ขนมปังและ

จุม่ล งไปในหมอ้ชสี 

ทีพ่ัก :  Hotel Weisses Kreuz 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่4)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง 69 ก.ม. / 1 ชม. )  ในเมอืงลูเซริน์สว่นใหญ่รวมตัวกันในเขต

เมอืงเกา่และบรเิวรทะเลสาบ พาทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ พาทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ  

วนัทีห่ก เมอืงลเูซริน์ - อนสุาวรยีส์งิโตหนิ -สะพานไมซ้าเปล - Schwanenplatz -เมอืงซุรคิ-สะพาน 

Münsterbrück -โบสถ ์Fraumünster-โบสถ ์Grossmünster -โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์ถนนบานโฮฟซตราสเซอร ์–

ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั   อาหาร เชา้, เทีย่ง  
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เริม่ตน้จากสัญลักษณ์ของเมอืงคอื อนุสาวรยีส์งิโตหนิ The Lion Monument ทีแ่กะสลักอยูบ่นหนา้ผา 

บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีลซ่ ึง่มกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยูโ่ดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่

ความกลา้หาญ ซือ่สัตยแ์ละจงรักภักดขีองทหารสวสิทีเ่สยีชวีติไปในการต่อสูป้้องกันพระราชวังระหว่าง

การปฏวิัตใิหญข่องฝร่ังเศส  

 

สะพานไมซ้าเปล Chapel bridge  สะพานไมอ้ายเุกอืบ 700 ปี เป็นสะพานมหีลังคาคลมุทีท่อดขา้มแมน่ ้า

รอยสจ์ากสถานรีถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่  

 

อสิระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz  ทีน่ีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยู่

รมิฝ่ังขวาของทะเลสาบลเูซริน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่5)  

 

น าท่ า น เดินทางสู่  เ มือ งซุ ริค  Zurich 

(ระยะทาง 53 กม./ 1 ชม.)  

 

น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่

ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke  หรอืเป็นที่

รูจ้ักกันในนาม Helmhausbrücke เป็น

สะพานขา้มถนนและเดนิเทา้ทีเ่ปิดขึน้ในปี 

2381 ตัง้อยู่เหนือแม่น ้า Limmat ในใจ

กลางเมอืงซรูคิ สะพานสามารถเดนิขา้มไป

มาได ้ 
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ระหวา่งสองฝ่ังของโบสถส์ าคัญของซรูคิ ฟากนงึม ีโบสถ ์Fraumünster ทีเ่ลือ่งชือ่เรือ่งความงดงามของ

กระจกส ีซึง่โบสถนั์บเป็นไฮไลทข์องเมอืงชรูคิเลยก็วา่ได ้เป็นโบสถน์กิายโปรแตสแตนทท์ีม่จีุดเด่นอยูท่ี่

เป็นหอคอยตกึคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünster ออกแบบมา

ในรูปแบบประตูแกะสลักในศลิปะยุคกลาง อฐิหนิถูกใชใ้นการก่อสรา้งตัวโบสถ์ ยังมกีารตกแต่งดว้ย

หนา้ตา่งกระจกทีม่สีสีนัทันสมยัโดยจติรกรชาวสวสิ Augusto Giacometti   

 

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์St. Peter’s Church ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ ไฮไลทท์ีส่ าคัญคอืมหีอ

นาฬกิาขนาดใหญ่โดยหนา้ปัดของหอนาฬกิามเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8.7 เมตร ขึน้ชือ่ว่าเป็นหอนาฬกิาที่

ใหญท่ีส่ดุในทวปียโุรป  

 

จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอธัยาศัยที ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอร ์Bahnhofstrasse ถนนนีค้วามยาว

ประมาณ 1.4 กโิลเมตร ที่รูจั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกัน

มากมาย ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, 

Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

21.35 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY154 

 

 

 

06.50 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ ประเทศไทยโดย สายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY815 

17.45 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

******************************************* 

 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 ตลุาคม 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  
 

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/
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2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทางออกและเดนิทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝร่ังเศส 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด  

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 ตลุาคม 2565 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้น

โปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่

ในยโุรปไม่มเีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพภมูอิากาศ

หนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

FWD INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณี

ลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาใน

โรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่

สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความ

คุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  
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ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว   ที่

บงัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไข

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 CHF/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิท 

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


