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MEMORY OF GRAND SWITZERLAND 8 วนั 5 คนื 

จงุเฟรา ซูรคิ ลเูซริน์ อนิเตอรล์าเคน เซอรแ์มท เจนวีา 

 

สดุคุม้... เทีย่วจดุเชค็อนิของสวสิครบในโปรแกรมเดยีว!!  

น่ังกระเชา้ลอยฟ้า Eiger express พชิติยอดเขาจงุเฟรา ‘’TOP OF EUROPE’’ น่ังรถไฟสูห่มูบ่า้นเซอรแ์มท  

ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ น ้าตกไรน ์น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป ดกูารผลติชสีทีโ่รงงาน ลาเมซงเดอกรแูยร ์  

เชค็อนิแลนดม์ารค์ สะพานไมช้าเปล อนุสาวรยีส์งิโตหนิ น ้าพจุรวดเจ็ทโด เกา้อีส้ามขา สวนเดอน็องต ูศาลาไทย  

สวนเฮอเฮอ่มทั รปูปัน้ Charlie Chaplin ปราสาทชลิยอง ทะเลสาบเบรยีนซ ์หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ  

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

optional tour!! น่ังรถไฟสาย Gornergrat bahn หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ รถไฟไตเ่ขา 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก   

(บาท) 

ราคาเด็ก  

ไมม่เีตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว/

เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-09 กมุภาพันธ ์

66 

69,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2

ปี 

ราคา 12,500 

บาท) 

61,400 17,500 25  

10-17 กมุภาพันธ ์

66 

69,900 61,400 17,500 25  

16-23 กมุภาพันธ ์

66 

69,900 61,400 17,500 25  

03-10 มนีาคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 มนีาคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

22-29 มนีาคม 66 75,900 67,400 17,500 25  

13-20 เมษายน 66 89,900 81,400 17,500 25  

26 เมษายน – 

03 พฤษภาคม 66 

79,900 71,400 17,500 25  

>> ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท << 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:   EY407 BKK-AUH 19.10-23.15 

   EY051 AUH-GVA 02.50-06.50  

RETURN:           EY074 ZRH-AUG 10.00-18.55 

     EY402 AUH-BKK 22.50-07.55 

 

 

 

16.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 สายการบนิ 

ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋า 

19.10 น.      น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ EY407 

23.15 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง   

 

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี
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02.50 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY051 

06.50 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนีวา Geneva  เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ และ การทูต

ตัง้อยูม่ากทีส่ดุในโลก เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองของประเทศ (รองจากเมอืงซรูคิ) โดยถอืว่าเป็นเมอืงทีม่ี

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จั้กของคนทั่วโลกมากมาย เป็นภมูภิาคทีใ่ชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นหลัก  

 

แวะถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ของเมอืงนี ้เริม่ตน้ที ่ทะเลสาบเจนวีา Geneva Lake เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคัญ

ของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะ และ สวนหยอ่มทีส่วยงาม  

 

ดงึดดูสายตาดว้ย น ้าพจุรวดเจ็ทโด Jet d-Eau ทีม่นี ้าพพุุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนอืทะเลสาบเจนวีา นอกจาก

เต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ ยงัมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์ 

 

แวะถ่ายภาพกับ Reformation Wall รูปปั้นแกะสลักนูนของ 4 นักปราชญบ์นแนวก าแพงเมอืงโบราณ 

ประกอบดว้ย William Farel, John Calvin, Theordor Beza และ John Knox บคุคลซึง่มบีทบาทส าคัญ

ในการปฏริปูครสิตศ์าสนานกิายโปรแตสแตนทใ์นประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ-ีทา่อากาศยานนานาชาตเิจนวีา-เมอืงเจนวีา-ทะเลสาบเจนวีา-น า้พุ

จรวดเจ็ทโด- Reformation Wall-เกา้อีส้ามขา-จตัุรสั Place des Nations-ทีท่ าการองคก์าร

สหประชาชาตปิระจ ากรงุเจนวีา-วหิารเซนตปิ์แอร-์เมอืงโลซานน-์สวนเดอน็องตู-รูปปั้นลงิ 3ตวั-ศาลา

ไทย           อาหาร เทีย่ง, เย็น 

 

                        



Page 4 of 20 

 

 

 

อกีหนึง่แลนดม์ารค์ชือ่งดัง เกา้อีส้ามขา The broken chair ถูกสรา้งขึน้ในปี 1997 โดยตัง้อยูท่ี ่จัตุรัส 

Place des Nations เป็นจัตุรัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

เจนีวา ภายรอบบริเวณที่แห่งนี้มีทั ้งร า้นคา้ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย มบีรเิวณใหท้กุทา่น

ไดแ้วะถา่ยภาพและพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย โดย

ตัวเกา้อี้ตัง้ประชันหนา้ประตูทางเขา้ส านักงาน

สหประชาชาติ สรา้งขึ้นหลังจากการประชุม

นานาชาตทิีป่ระเทศแคนาดา ความหมายของมัน

ก็เพื่อเป็นการต่อตา้นสงครามและเกา้อีส้ามขาก็

เปรยีบเสมอืนผูเ้คราะหร์า้ยจากสงครามน่ันเอง  

 

ถ่ า ย ภ า พ ด ้า น ห น ้า   ที่ ท า ก า ร อ ง ค์ ก า ร

สหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวาPalace de 

Nations หนึง่ในอาคารทีส่ าคัญทีส่ดุของกรุงเจนี

วา อาคารสขีาวหลังใหญน่ีไ้ดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 

8 ปี  

 

 

รวมถงึ ถา่ยภาพดา้นหนา้ วหิารเซนตปิ์แอร ์St.Peter's Cathedral ซึง่เป็นวหิารเกา่แกท่ีส่วยงามมากของ

เจนวีา และมอีายมุากกว่า 850  ปี ถอืว่าเป็นสมบัตลิ ้าค่าทีส่ดุและมคีวามส าคัญต่อพัฒนาการดา้นสังคม

ของเมอืงนีเ้ป็นอยา่งมาก ตัวมหาวหิารตัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1160 และใช ้

เวลากวา่ 400 ปี จงึสรา้งเสร็จ ดา้นในของโบสถบ์างสว่นไดจั้ดเป็นโซนพพิธิภณัฑว์ัตถุโบราณ แสดงขา้ว

ของเกา่แกท่ีข่ดุคน้พบในเจนวีาดา้นใตข้องโบสถ ์มหีอคอยทางทศิเหนือและบันได 157 ขัน้ใหข้ึน้ไปชม

ววิทีน่่าชมมาก สว่นภายใตม้หาวหิารนี้เป็นหลุมโบราณคด ีทีต่ัง้ของซากชมุชนโรมัน และซากโบสถเ์กา่

จากครสิตศ์ตวรรษที ่4 และ 6  

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

 

จาก นั้นน าท่ าน เดินทางสู่  เ มือ งโลซานน ์

Lausanne (ระยะทาง 64 ก.ม. / 1 ชม.) เมอืง

เล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่ตดิกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้น

เหนือ มีววิทวิทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบลอ้ม 

พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ใน

เมอืงจะพูดภาษาฝร่ังเศส เพราะเมอืงโลซานอยู่
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ใกลก้บัชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรอืนของโลซานน์เต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิ

ในชว่งสมยัศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไมวุ่น่วาย  

 

จากนัน้น าทา่นไปชมบรรยากาศของยา่นเมอืงเกา่สมยัโบราณ  

อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที ่สวนเดอน็องตู Le Denantou เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดย

บรเิวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และ รูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา Three monkey 

monuments อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงรัชกาลที ่9 เมือ่ทรงพระเยาว ์“รปูปัน้ลงิ 3 ตัว”  ลงิตัว

แรกท าทา่ปิดตาขา้งเดยีว ตัวทีส่องปิดทัง้ปาก และตัวทีส่ามปิดหขูา้งเดยีว  ทีใ่นหลวงโปรดและฉายพระ

รปูไวเ้สมอ สมเด็จพระพีน่าง ทรงนพินธว์่าหมายถงึ “ไมย่อม ฟัง ด ูพดู ในสิง่ทีเ่ลว”  

 

ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย Le Pavillon Thaïlandais สรา้งโดยวศิวกรโยธา ชา่งฝีมอืและคนงาน 50 คน 

ร่วมกันสรา้งช ิน้ส่วนทุกชิน้จากโรงงานในเมอืงไทย รวมทัง้การท าฐานและบันไดดว้ยหนิแกรนิต ใช ้

ระยะเวลาประมาณสามเดอืนจงึเสร็จสิน้ ขนสง่ทางเรอืจากประเทศไทยมายงัสวติเซอรแ์ลนด ์

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่ัก :   Novotel Lausanne Bussigny 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

น า ท่ า น เ ดินท า ง สู่  เ มื อ ง เ ว เ ว่ ย์  Vevey 

(ระยะทาง 19 ก.ม./ 30 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโร

แมนติก แล ะ น่ า รั ก  ตั ้ ง อ ยู่ ใ น รั ฐ โ ว ขอ ง

สวติเซอรแ์ลนด ์นักท่องเทีย่วต่างก็ขนานนาม

เวเว่ยใ์หเ้ป็นไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls of 

the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุ่น

เกือบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นที่ตัง้

ของ  ส านักงานใหญ่ของบรษัิทดา้นอาหาร

ของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestle อกีดว้ย  

วนัทีส่าม เมอืงโลซานน-์เมอืงเวเวย่-์สอ้มยกัษ—์รปูปัน้ชาลแีชปปลิน้-เมอืงมองเทรอซ-์ Dent de Jaman -

ปราสาทซลิยอง-เมอืงกรแูยร-์โรงงานชสี ลาเมซงเดอกรแูยร-์เมอืงทาช      อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                   
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แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมอืงเริม่ตน้ที ่

สอ้มยักษ์ The Fork  สอ้มยักษ์นี้เป็นผลงาน

ของศลิปินสวสิ Jean-Pierre Zaugg สรา้งขึน้

เพื่อเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium 

ครัง้แรกทีส่อ้มยกัษ์ไดปั้กลงในทะเลสาบคอืปี 

1995 แต่อยู่ไดเ้พียงปีเดยีว  สอ้มยักษ์ถูก

ยา้ยไปอยู่ในสวนเมืองลูเซริ์นมากกว่าสบิปี 

กอ่นทีช่าวเมอืง เวเว่ยจ์ะยืน่เรือ่งเพือ่ทวงคนื

สอ้มนี้ส าเร็จ ในที่สุดสอ้มยักษ์จงึไดก้ลับมาปักกลางทะเลสาบอีกครัง้ในปี 2008 และกลายเป็น

สัญลักษณ์ของเมอืง เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคัญเคยีงคู่กับ รูปปั้นชาลแีชปปลิน้ Charlie Chaplin ศลิปิน

ชาวองักฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังมากและเขาเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพั่ก

กายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์Montreux  แวะถ่ายภาพกับววิสวยๆของภูเขาทีโ่ด่งดังของ

เมอืงมองเทรอซ ์น่ันก็คอื Dent de Jaman ทีม่ดีอกไมป่้าทีม่สีวยงามอยูม่ากมาย เสน้ทางมาภเูขาลูกนี้นี้

ใชส้ าหรับการเดนิป่า วิง่ และทอ่งเทีย่วธรรมชาตเิป็นหลัก  

 

ถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทซลิยอง Chillon 

castle ปราสาทสไตลก์อทกิแห่งมองเทรอซ ์

เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่

กว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทแห่งความภูมใิจ

ของชาวสวสิ  

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงกรูแยร ์Gruyeres (ระยะทาง 41 ก.ม./ 1 ชม.) สิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของกรู

แยรท์ีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก คอื “ชสีกรแูยร”์ ไดช้ือ่ว่าเป็นยอดชสีของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นชสีทีม่ขีนาดใหญ่

ราวกับเคก้มเีนื้อสเีหลอืงเหมอืนเนยแข็ง มรีสชาตหิวานปนเค็มเล็กนอ้ย หากไปเทีย่วที่เมอืงนี้ไม่ควร

พลาดชมิชสีทีเ่ป็นผลติภณัฑช์ือ่ดังของประเทศ 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 
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พาทุกท่าน เขา้ชม โรงงานชสี ลาเมซงเดอกรูแยร ์(La Maison du Gruyere) โรงงานผลติชสีชือ่ดัง 

เหมาะส าหรับคนทีรั่กชสีเป็นชวีติจติใจ อกีทัง้ใหทุ้กท่านเรยีนรูว้ธิกีารผลติและชมิชสีทีโ่ด่งดังทีส่ดุของ

ประเทศสวสิ ระยะเวลาเยีย่มชมประมาณ 30 นาท ีดา้นในมพีพิธิภณัฑบ์อกเล่าความเป็นมาของการท าชสี 

มาตัง้แต่ยุคโบราณ มหีอ้งโชวก์ารท าชสีกันสดๆ พรอ้มทัง้ชัน้วางชสีทีบ่่มตามระยะเวลาต่างๆ หากทุก

ทา่นเดนิจนรูส้กึหวิ สนิคา้ตัวทีแ่นะน าใหซ้ือ้คอื กรแูยรช์สี รองลงมาคอืเมอแรงค ์เมอแรงคข์องทีน่ี ่เขาวา่

กนัวา่ถา้น ามาทานกบัชสีกรยุแยรแ์ลว้จะอรอ่ยมากเลยทเีดยีว 

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ (Tasch) (ระยะทาง 179 ก.ม. / ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาท)ี   

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่ัก :   Hotel Elite Tasch 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสูส่ถานีรถไฟ

เซอรแ์มท ราคาทัวรร์วมคา่โดยสารส าหรับการเดนิทางสูเ่ซอรแ์มทแลว้  

ใหท้่านเดนิเทีย่วชมหมู่บา้นเซอรแ์มท

ทีม่บีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสูง

สวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ช ้

น ้ามนัเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ 

เซอร์แมทเป็นเมอืงที่มปีระชากรนอ้ย

มาก และอาชพีหลักของคนพื้นเมือง 

คอืพนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่

รายไดห้ลักของเมืองนี้มาจากการ

ท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว 

ในวันทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขา

แมทเทอร์ฮอร์น ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ และมี

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทาซ-หมูบ่า้นเซอรแ์มท-ชมววิ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-เมอืง iseltward-ทะเลสาบเบรยีนซ-์

เมอืงอนิเตอรล์าเคน –สวนเฮอเฮอ่มทั-ยา่นเมอืงเกา่ Unterseen   อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                   
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รูปทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสูงสุดบนยอด 

และมคีวามโดดเดน่ไปอกีเมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนีไ้ดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน ใหเ้วลา

ทา่นอสิระเลอืกเดนิชมบรรยากาศความสวยงามของหมูบ่า้นเซอรแ์มทตามอธัยาศัย  

 

หรอื optional tour!! น่ังรถไฟสาย Gornergrat bahn หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ รถไฟไต่เขา ขึน้สูย่อดเขา

กอรน์เนอรแ์กรต (Gornergrat) เพือ่ชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn โดย สถานีรถไฟตัง้อยู่

ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา 

Gornergrat เสน้ทางนี้ใชเ้วลา 33 นาที

จาก Zermatt ไปยัง Gornergrat รถไฟ

เริ่มปีนขึ้นไปในระดับความสูงมากกว่า 

1 ,500 เมตรถึง  3 ,100 เมตร เหนือ

ระดับน ้ าทะเล ท่านสามารถแวะลงที่

สถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, 

Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละ

สถานีจะมไีฮไลท์ของธรรมชาตพิรอ้มววิ

ของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุม

ดว้ยหมิะเกอืบตลอดทัง้ปี ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขา Matterhorn ไดอ้ยา่งสวยงาม และ ดา้นบน

จะมโีรงแรม และ รา้นอาหารเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้มาเยอืน อสิระตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

(ราคารถไฟสาย Gornergrat bahn เดนิทางไป-กลับจากสถานี Zermatt ถงึ สถานี Gornergrat ราคา

ท่านละ 126 CHF ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นโปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่ซือ้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-14วัน

กอ่นเดนิทาง ) 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางลงจาก หมูบ่า้นเซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train และเดนิทางสู ่เมอืง Iseltward  

(ระยะทาง 121 ก.ม. / 2 ชม.)   

 

แวะถ่ายภาพที่ ทะเลสาบเบรียนซ์ Brienz 

ตามรอยซี่รี่ย์ดัง สหายผูก้อง เป็นฉากที่

ทะเลสาบทีพ่ระเอกเล่นเปียโน และนางเอก

อยูบ่นเรอืน่ันเอง บรเิวณนัน้เป็นชมุชนขนาด

เล็กทีม่กีารใชช้วีติกันอยู่อยา่งเป็นธรรมชาติ

มาก ซึง่เหมาะส าหรับผูท้ี่ตอ้งการหลีกหนี

จากความเป็นอยูใ่นเมอืงอยา่งแทจ้รงิ เพราะ
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ที่นี่มีรา้นอาหารเพียงไม่กี่รา้น สิง่ที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทวิทัศน์ความงามตามธรรมชาตทิี่มี

ทะเลสาบ Brienz สเีขยีวมรกตอยูเ่บือ้งหลัง  

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเคน Interlaken  

 

พาทกุทา่นชม เมอืงอนิเตอรล์าเคน Interlaken เมอืงตากอากาศเล็กๆทีส่วยเหมอืนในฝัน เป็นเมอืงแห่ง

สองทะเลสาบ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบ ทูน และทะเลสาบเบรยีนซ ์ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศน์บรสิทุธิ์

และสวยงามมาก  

 

สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พืน้ทีเ่ปิดโล่งสเีขยีวของเมอืง เป็นสนามหญา้สเีขยีวกวา้งใหญ่อยู่หนา้

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

เขาไดท้ัง้ยอดเขาไอเกอร ์(Eiger), เมนิช ์(Mönch) และ ยอดเขายงุเฟรา(Jungfraujoch)  

 

อสิระใหท้่านเดนิเล่นและไปถ่ายภาพกับ ยา่นเมอืงเกา่ Old Town หรอืเรยีกว่า Unterseen ตัง้อยูเ่ลยีบ

กบัแมน่ ้าอาเร ่บรเิวณเชงิเขา Harder เมอืงเกา่แห่งนี้กอ่ตัง้มาตัง้แต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูก

อนุรักษ์เอาไวอ้ยา่งด ี

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) พเิศษใหท้่านไดช้มิ

เมนู ‘’ชสีฟองดู’’ แสนอร่อยทานคู่กับขนมปังโฮมเมดและ

เครือ่งเคยีงตา่งๆ หนึง่ในวัฒนธรรมของยโุรปทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

ความอร่อยเฉพาะตัว มือ้นี้จะไดช้มิชสีฟองดูแบบตน้ต า

หรับ วธิกีารกนิฟองดูชสีในแบบสวสิน ัน้ คอืการใชไ้ม ้

ปลายแหลมทีม่ลีักษณะเหมอืนสอ้มจิม้ขนมปังและจุ่มลง

ไปในหมอ้ชสี  

ทีพ่กั :   Hey hotel 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 

วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

น า ท่ า น เ ดินท า ง ไ ปสู่  ส ถ า นี ร ถ ไฟที่

ใหม่ สถานีกรินเดิลวาลด์ (Grindelwald 

Terminal) (ระยะทาง20ก.ม./ 30 นาท)ี  

พาท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซ

เพรส (Eiger Express gondola) ไปสู ่ยอด

เขาจุงเฟรา ไดช้ือ่ว่าเป็น Top Of Europe  

เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สุดที่สุดบนเทือกเขา

แอลป์ ยอดเขาจุงเฟรามคีวามสูงถงึ 4,158 

เมตร มอีาคารและสถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน

ยุโรป  ลอ้มรอบดว้ยภูเขาไอเกอร์ เมินช ์

และยงุเฟรา นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นบรเิวณแรก

ในเทือกเขาแอลป์ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

อสิระใหท้่านเที่ยวชม ปราสาทน ้าแข็ง Ice 

palace สรา้งขึน้จากกองน ้าแข็งทีก่่อตัวอยู่

ใตร้ะเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุด

ถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซ ึง่เกดิจากไกดภ์ูเขา 2 คน

ไดเ้ริม่สลักน ้าแข็งเขา้ไปเป็นโถงกวา้งขนาด 

1,000 ตารางเมตร โดยใชเ้พยีงสิว่เจาะน ้าแข็งและเลือ่ยในปี 1930 โดยท าทางเดนิเหมอืนโพรงถ ้าเขา้

ไป เพือ่ชมรปูสลักน ้าแข็งตา่งๆ อณุหภมูภิายในถ ้าจะคงทีอ่ยูท่ี ่-3 องศา  

Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชนั หนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วของจุงเฟรา อโุมงค์

ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขต

เทอืกเขาแอลป์ และ Sphinx Observatory สฟิงซฮ์อลล ์พาขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดไ์ป

เพยีง 25 วนิาทกี็จะถงึหอ้งชมววิทีจ่ะมองเห็นธารน ้าแข็งไดใ้นทกุสภาพอากาศ ซึง่ในวันฟ้าใสจะสามารถ

เปิดออกไปยงัลานชมววิกลางแจง้ทีอ่ยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พรอ้มววิธารน ้าแข็งอเล็ตช ์มอง

เลยไปถงึฝร่ังเศส เยอรมนแีละอติาลไีดอ้กีดว้ย ราคาทัวรร์วมคา่โดยสารส าหรับขึน้ยอดเขาจงุเฟราแลว้ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงอนิเตอรล์าเคน- สถานกีรนิเดลิวาลด-์กระเชา้ลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส-ยอดเขาจงุเฟรา-

ปราสาทน า้แข็ง-อโุมงคอ์ลัไพน ์เซนเซชนั-จดุชมววิสฟิงซฮ์อลล-์สถานเีลาเทอรบ์รนุเนนิ-หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ-

น า้ตกชเตาบบ์าค-เมอืงลเูซริน์   อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                   
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เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) รา้นอาหารพรอ้มววิแสนสวยบนยอดเขาบนยอดเขาจงุเฟรา 

 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยน่ังรถไฟสู ่สถานีเลาเทอรบ์รุนนเนนิ ระหว่างทาง

ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของธรรมชาตแิละความเป็นอยูข่องชาวสวสิ  

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รุนเนนิ Lauterbrunnen เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูท่่ามกลางหุบเขาสงู

ชันและยังมี น ้ าตกชเตาบ์บาค Staubbach 

ไหลลงมาจากหนา้ผา ท าใหท้ัศนียภาพของ

หมูบ่า้นแห่งนี้สวยงามมากขึน้ แมจ้ะเป็นหนึง่

ในหมูบ่า้นววิสวยทีม่นัีกทอ่งเทีย่วแวะเวยีนมา

ต่อเนื่อง แต่เลาเทอร์บรุนเนินยังคงเป็น

หมู่บา้นที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็น

ทางผ่ านไปยังจุดท่องเที่ยวต่ าง  ๆ  ใน

เทอืกเขาแอลป์อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพ

ความประทับใจและเดนิเลน่ในหมูบ่า้น  

 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ระยะทาง 79 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่

ดังของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วอนัดับตน้ๆในสวติเซอรแ์ลนดข์องคนไทยทีม่กัแวะไปเยอืนกนั 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1)  

ทีพ่ัก :   Hotel ibis style Luzern 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ ในเมอืงลเูซริน์สว่นใหญร่วมตัวกนัในเขตเมอืงเกา่และบรเิวรทะเลสาบ พา

ทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ  

 

เริม่ตน้จากสัญลักษณ์ของเมอืงคอื สะพานไม ้

ซาเปล Chapel bridge  สะพานไมอ้ายเุกอืบ 

700 ปี เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดขา้ม

แมน่ ้ารอยสจ์ากสถานีรถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ มี

จดุเดน่คอืภาพเขยีนบนคานไม ้ 

 

อนุสาวรยีส์งิโตหนิ The Lion Monument ที่

แกะสลักอยูบ่นหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะ

มี โ ล่ ซ ึ่ ง มี ก า ก บ า ท สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

สวติเซอรแ์ลนดอ์ยูโ่ดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรติ

แด่ความกลา้หาญ ซือ่สัตยแ์ละจงรักภักดขีอง

ทหารสวิสที่เสียชีว ิตไปในการต่อสูป้้องกัน

พระราชวังระหวา่งการปฏวิัตใิหญข่องฝร่ังเศส  

 

ชมววิสวยๆของ ทะเลสาบลูเซริน์ หรอือกีชือ่ทีเ่รยีกว่า ทะเลสาบสีแ่ควน้แดนป่าไม ้(Lake of the four 

forest cantons) อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้ารอยซ ์ไดช้ือ่วา่เป็นสถานทีส่วยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดเ์ลยทเีดยีว  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกุ ZUG (ระยะทาง 31 ก.ม. / 45 นาท)ี เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ 

และเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็นเมอืงเก่าทีค่งความสวยงามของพืน้หนิ

แบบยโุรปในยุคกลาง สิง่ทีจ่ะท าใหท้่านประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดเพราะเมอืงนี้

ตัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

 

วนัทีห่ก เมอืงลเูซริน์-สะพานไมซ้าเปล-อนสุาวรยีส์งิโตหนิ-ทะเลสาบลเูซริน์-เมอืงซุก- Lohri AG Store รา้นที่

มนีาฬกิาช ัน้น าระดบัโลก-เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ-แมน่ า้ไรน-์เมอืงซุรคิ-สะพาน Münsterbrücke-โบสถ ์

Fraumünster-โบสถ ์Grossmünster-โรงละครโอเปรา่ซูรคิ-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                   
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แวะชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store รา้นทีม่นีาฬกิาชัน้น าระดับโลก ใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ   

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ Schaffhausen (ระยะทาง 93 ก.ม. / 2 ช.ม.) เมอืงทีต่ัง้อยูท่าง

ตอนเหนอืของประเทศ โดยมแีมน่ ้าไรน ์Rhein ไหลผา่นเมอืง  

 

ใหท้า่นชมความงามของ น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีส่ดุของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าไรน์บรเิวณ

พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกับรัฐซรูคิ 

น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 

23 เมตร แม่น ้าไรน์เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 

14,000 ถงึ 17,000 ปีก่อนในช่วงยุค

น ้ าแข็งสุดทา้ย เกดิจากการละลายของ

หิมะและยังมีปลาดว้ย ซึง่ปลาทั่วไปไม่

สามารถว่ายขึน้น ้าตกแห่งนี้ได ้มเีพยีงปลา

ไหลเท่านัน้ทีม่เีทคนิคเฉพาะตัวในการไต่

ขึน้น ้าตก น ้าตกไรนม์นี ้าเป็นสเีขยีวมรกตใส

ไหลอยา่งเชีย่วกราดเกดิภาพทีง่ดงาม ใหท้า่นสดูอากาศบรสิทุธิแ์ละสมัผัสตน้ไมใ้หญ่เรยีงรายทั่วบรเิวณ 

และถา่ยภาพเก็บความประทับใจกบัความสวยงามของน ้าตกไรน ์  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรุคิ Zurich (ระยะทาง 52 กม./ 1 ชม.)  

 

น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานทีต่่างๆ สะพาน Münsterbrücke  หรอืเป็นทีรู่จ้ักกันในนาม 

Helmhausbrücke เป็นสะพานขา้มถนน

และเดนิเทา้ที่เปิดขึน้ในปี 2381 ตัง้อยู่

เหนือแมน่ ้า Limmat ในใจกลางเมอืงซรูคิ 

สะพานสามารถเดนิขา้มไปมาได ้ระหว่าง

สองฝ่ังของโบสถส์ าคัญของซรูคิ ฟากนงึม ี

โบสถ์ Fraumünster ที่เลือ่งชือ่เรือ่งความ

งดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์นับ เ ป็น

ไฮไลทข์องเมอืงชรูคิเลยก็ว่าได ้เป็นโบสถ์

นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็น

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
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หอคอยตกึคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünster ออกแบบมาใน

รปูแบบประตแูกะสลักในศลิปะยคุกลาง อฐิหนิถกูใชใ้นการกอ่สรา้งตัวโบสถ ์ยงัมกีารตกแตง่ดว้ยหนา้ต่าง

กระจกทีม่สีสีนัทันสมยัโดยจติรกรชาวสวสิ Augusto Giacometti  

 

แวะถา่ยภาพกบัความสวยงามของ โรงละครโอเปรา่ซรูคิ (Zurich opera house)  

 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาว

ประมาณ 1.4 กโิลเมตร ที่รูจั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกัน

มากมาย ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, 

Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรเูป็นจ านวนมาก  

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่4)  

ทีพ่ัก :   Novotel Zurich Airport Messe 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเขา้ (มือ้ที1่5)  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ เพือ่เดนิทางกลับสู่

ประเทศไทย 

10.00 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ EY074 

18.55 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง   

22.50 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

07.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงซูรคิ-ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ -ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี  
  อาหาร เชา้ 
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เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

ขณะนี ้ไมม่ขีอ้จ ากดัในการเดนิทางเขา้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไมต่อ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซนี หรอืผลการตรวจหา

เชือ้โควดิ-19 แลว้ (ขอ้มลูจากเว็บไซตส์ านักงานสาธารณสขุแหง่ชาตปิระเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

  

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็มเทา่นัน้ถอืวา่ครบโดส) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

12. Sputnik light (1 เข็มเทา่นัน้ถอืวา่ครบโดส) 

ประเทศไทยยอมรบัการฉดีสตูรไขว ้หากไดร้บั 2 เข็ม 14 วนักอ่นเดนิทาง 

 

  ► ส าหรับผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดรั้บวคัซนี หรอืไดรั้บวัคซนีไมค่รบ  

สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 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 ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

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 
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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 ้8 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้

จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯค่า

ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท 
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3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

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

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 CHF/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ 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  

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 ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
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ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้

รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้

ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข

กรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิท

น าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้

แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯคา่

ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

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 
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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 

 


