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Code: IH14-ITA+CHE-Dolomite-9WY-Jul-Dec-119-A230311 

 

9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท)์ - สวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

 

 

กรกฎาคม - ตลุาคม 2566 

119,900 บาท  

(ไมร่วมวซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้) 

มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - เบอรก์าโม – เซอรม์โิอเน ่– เทรนโต - โบลซาโน - ออรต์เิซ ่– เทอืกเขาโดโล

ไมท ์- ทะเลสาบเบรยีส - ทะเลสาบมซูิรนิา่ – ทริาโน ่- น ัง่รถไฟเบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส  - เซนตโ์มรติส ์ - ซูรคิ  

ปอนเตรสซนีา -  ดาวอส - ลกิเตนสไตน ์- วาดซุ - อพัเพนเซลล ์ - ซงัตก์ลัป์เลน -  แรพเพอรช์วลิ โยนา - ซูรคิ 

ราคาทวัร ์119,900 บาท :  26 ก.ค. – 3 ส.ค. 66 / 9 – 17 ส.ค. 66 / 11 – 19 ต.ค. 66 / 13 – 21 ต.ค. 

66/20 – 28 ต.ค. 66 / 1-9 ธ.ค. 66 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร - กรงุมสักตั - มลิาน 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิโอมาน แอร ์ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบนิ WY818 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.55 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้ ระหว่าง

เทีย่วบนิสูก่รงุมสักตั ประเทศโอมาน  

12.00 น. เดนิทางถงึกรุงมัสกัต แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ WY143 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิตามอธัยาศัย  

14.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิมัสกัต (MCT) สู่สนามบนิมลิาโนมัลเปนซา (MXP) บรกิารอาหารกลางวันบน

เครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7ชม.) 

19.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Milano Malpensa **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง มลิาน – เบอรก์าโม - เซอรม์โิอเน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นถา่ยรปูมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน หรอืทีเ่รยีกวา่ดโูอโม ่(Duomo)  

 มหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอบัดับสอง รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ในกรงุวาตกิัน (เป็นมหาวหิารแบบโกธคิและ

ใหญ่เป็นอันดับสามของยโุรป) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 

135 ยอด จงึมชีือ่เรยีกว่า "มหาวหิารเมน่" มรีูปสลักหนิออ่นจากยคุต่างๆ ประดับอยูก่ว่าสามพันรูป บนยอด

ของมหาวหิารมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า   ดา้นหนา้ของมหาวหิารเป็นลานกวา้ง 

เรยีกวา่ เปียซซา่ เดล ดโูอโม ่(Piazza Del Duomo) เป็นศนูยก์ลางแหลง่ชมุนุมของผูค้นมาทกุยคุสมยั    

  ดา้นขา้งของจตุรัสหนา้ดูโอโมท่างทศิเหนือ จะเห็นทางเขา้ กัลเลเรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล ศูนยก์ลาง

การคา้ที่หรูหราอลังการแห่งเมอืงมลิาน อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมซึง่มจี าหน่าย

มากมายในบรเิวณ กลัเลเรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรก์าโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)  

หนึง่ในเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องแควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ซึง่ในอดตีเคยเป็นถิน่

ฐานของชนเผ่าเซลตกิส ์นอกจากนี้ยังเป็นหนึง่ในเมอืงของอติาลเีพยีงไมก่ีแ่ห่งทีร่อดพน้จากภัยพนิาศครัง้

ใหญใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2  
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น าทา่นชม จัตรัุสเวคเคยี (Piazza Vecchia)  

ตัง้อยูใ่จกลางยา่นเมอืงเกา่ ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยกลุม่อาคาร สถาปัตยกรรมยคุกลางอนัมเีสน่ห ์ 

 

น าทา่นเขา้ชมวหิารซานตามาเรยี (Santa Maria Maggiore)  

วหิารยุคกลางศตวรรษที ่11 ศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืง ซึง่สรา้งเคยีงคู่กับ วหิารคอลเลโอนี (Cappella 

Del Colleoni) ซึง่โดดเดน่ดว้ยหอโดมแตง่แตม้ไปดว้ยหนิออ่นหลากสสีนั จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัประตู

เมอืงเบอรก์าโม (Bergamo City Gate) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามของเมอืงเบอรก์า

โม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เซอรม์โิอเน (Sirmione) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชม.)  

ตอนเหนือของอติาลี เมอืงที่ถูกลอ้มรอบดว้ยมหาสมุทรเป็นดั่งเมอืงลอยน ้าที่มคีุณค่าทางประวัตศิาสตร ์

เพราะยังมีซากปรักหักพังของโบราณสถานหลายรอ้ยปีก่อนตัง้อยู่ที่นี่ โดยมีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

คาบสมุทรเซอรม์โิอ” และเป็นดั่งเวนสิสอง เพราะบา้นเมอืงในเซอรม์โิอเนอยู่ท่ามกลางแหล่งน ้า และภูมิ

ประเทศทีเ่ป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการด์า (Garda) ทีม่คีวามสวยงาม  

ชมความงดงามขอ ทะเลสาบการด์า ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามกวา้งไกลและถูกลอ้มรอบ

ดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ในอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นทีม่ฐีานะในยุคสมัยโรมันใชเ้ป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจ

และปัจจบุนัก็เป็นเมอืงพักผอ่นรมิทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก   

ถา่ยรปูกบั ปราสาทเกา่แกข่องเมอืง The Scaliger Castle of Sirmione เดมิเป็นทีอ่ยูข่องพวกขนุนางใน

อดตี ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์สรา้งในปี 1277 เมอืงนีเ้คยอยูใ่นการปกครองของตระกลู Scaliger  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Alfieri **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซอรม์โิอเน ่- เทรนโต - โบลซาโน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเทรนโต (Trento) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชม.)  

เมอืงทีม่คีวามส าคัญนับตัง้แตส่มยัโรมนั  

 

น าทา่นเขา้ชม Castello Del Buonconsiglio  

ปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาค Castello Del Buonconsiglio ซึง่เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายแห่ง Trento 

ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถงึปลายศตวรรษที ่18 หอคอยกลมขนาดใหญ่ครอง Castelvecchio ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ซึง่เป็นสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุโดยมสีไตล ์Magno Palazzo ในสไตลอ์ติาเลยีนสมัยเรอเนส

ซองสใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ Baroque Giunta Albertiana ในชว่งปลายศตวรรษที ่17 ทางตอนใตส้ดุ

คอื Torre Aquila ซึง่ภายในตกแตง่ดว้ยศตวรรษที ่15 เป็นพเิศษ 

 

น าทา่นเทีย่วชม Piazza del Duomo  

จัตรัุสหลัก ของเมอืงเทรนโต Trento ซึง่ตัง้อยูใ่นศนูยก์ลางประวัตศิาสตรข์องเมอืง เมือ่เวลาผา่นไป จัตรัุสนี้

ปรากฏในยุคกลาง จัตุรัสนี้มรีูปทรงสีเ่หลี่ยม และลอ้มรอบไปทางทศิใตโ้ดยมหาวหิารซานวกิลิโิอ อาสน

วหิาร สไตลโ์รมาเนสก ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 บนซากปรักหักพังของมหาวหิารครสิตโ์บราณ ฝ่ัง

ตะวันออกของจัตุรัสม ีอาคาร Palazzo Pretorio อกีสองดา้นของจัตุรัสมบีา้นทีม่ภีาพปนูเปียกซึง่สรา้งขึน้

ระหวา่งศตวรรษที ่14 ถงึ 16 ทางดา้นตะวันตก ถา่ยรปูจัตรัุสอนังดงามพรอ้มถา่ยรปูกบั น ้าพ ุ2 แหง่ทีต่กแตง่

จัตรัุส ไดแ้ก ่น ้าพเุนปจนู และน ้าพแุหง่นกอนิทร ี 

 

 

https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/see/squares/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/location/trentino-south-tyrol/trento/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/trentino-south-tyrol/trento/churches/cathedral-of-san-vigilio/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/trentino-south-tyrol/trento/palaces/palazzo-pretorio/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. )  

 เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยแมน่ ้า เมอืงหลวงของภมูภิาคไทโรลใต ้(South Tyrol) ทีน่ีแ่มน่ ้า Talvera จะไหลลงไป

ใ นแม่ น ้ า  Israco แล ะ ม า ร ว ม กั น เ ป็ น แม่ น ้ า  Adige เ นิ น เ ข า ที่ เ ป็ น ป่ า  ทุ่ ง หญ ้า  ไ ร่ อ งุ่ น แ ล ะ

เทอืกเขา Dolomites ในทางทศิตะวันออกนัน้เหมาะกบัการพักผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งยิง่  

 

 

 

น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารโบลซาโน (Duomo Bolzano)  

มหาวหิารใจกลาง Piazza Walther และสรา้งขึน้ครัง้แรกในศตวรรษที ่4 ในปีต่อ ๆ มามหาวหิารก็มกีาร

เปลี่ยนแปลงเพิม่เขา้มาและไดรั้บการบูรณะ จุดเด่นของอาคารแบบกอธคิแห่งนี้คือหลังคากระเบื้องที่

สวยงามหลังคานีม้รีปูแบบเพชรสเีขยีวสขีาว และสเีหลอืง โดดเดน่เหนอือาคารทีอ่ยูโ่ดยรอบ ภายในโบสถม์ี

เสาหนิหลากสแีละแทน่บชูาหลักทีต่กแตง่อยา่งด ีนอกจากนีย้งัมพีพิธิภณัฑท์ีบ่นัทกึประวัตคิวามเป็นมาของ

โบสถแ์ละมสี ิง่ประดษิฐแ์ละวัตถโุบราณทีส่วยงาม  

 

น าท่านเดนิส ารวจเมอืงเกา่ และเพลดิเพลินกับการชอปป้ิง  จัตุรัสกลางเมอืง Piazza delle Erbe ถ่ายภาพ

กับ น ้าพุแห่งเนปจูน น ้าพุเพยีงแห่งเดยีวในเมอืงแห่งศตวรรษที ่18 ทีส่รา้งขึน้เพือ่จัดการกับปัญหาดา้น

สขุอนามยัและน ้าประปา รูปปั้นน ้าพุแห่งนี้ เป็นผลงานของโจอาคมิ เรอสี โดยองิจากแบบจ าลองโดยจอรจ์ 

เมยร์แ์หง่ฟีเอ (ค.ศ. 1745) และไดรั้บการจัดประเภทใหเ้ป็นหนึง่ใน 100 น ้าพทุีส่วยทีส่ดุในอติาล ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Stadt Hotel Citta **** หรอืเทยีบเทา่  

 

https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/
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วนัทีส่ ี ่ โบลซาโน ่- ออรต์เิซ ่- เทอืกเขาโดโลไมท ์- ทะเลสาบเบรยีส - ทะเลสาบมซูิลนิา่ - โบลซาโน ่

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ออรต์เิซ ่(Ortisei)  

 เมอืงศนูยก์ลางทางฝ่ังตะวันตกของโดโลไมตร์องๆ ลงมาจากเมอืง Bolzano เมอืงทีม่วีวิสวยงาม มเีทอืกเขา

ลอ้มรอบอนังดงาม แปลกตา  

 

 น าทา่นน่ังกระเชา้ Cable car สู ่อลัเป ด ีซอีซู ีAlpe di Siusi   

 ทุ่งหญา้บนภเูขาทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรป และยังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก Unesco อกีดว้ย  ชมววิทวิทัศน ์

แบบพาโนรามา  

   สมัผัสความงดงาม อันมหัศจรรยข์องดนิแดน เทอืกเขาโดโลไมท ์จากมมุสงูรอบดา้น ชมทัศนียภาพอัน

ยิง่ใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมเีทอืกเขา  Sasolungo Mountain Range ทีม่รีูปทรงประหลาดยอดเขา

แหลมชนัเป็นจุดเด่นมเีสน้ทางเดนิลัดเลาะ สูจุ่ดชมววิต่างๆ ใหท้่านมเีวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจกอ่น

ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศสดุทีจ่ะบรรยาย อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้น า

ทา่นน่ังกระเชา้กลับ ลงสูด่า้นลา่ง  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเบรยีส ( Lake Braies ) หรอื (Pragser Wildsee)  (ระยะทาง 90  กโิลเมตร ใช ้

เวลาประมาณ 1.45 ชม.)  

 ในเขตอทุยานแห่งชาต ิ Fanes Sennes Braies เขตป่าสงวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดใจกลางเทอืกเขาโดโลไมท์ 

ทะเลสาบทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่ไขม่กุแหง่โดโลไมต ์ตัง้อยูใ่นหบุเขาโดโลไมต ์และยงัไดเ้ป็นสว่นหนึง่ใน มรดกโลก 
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(Unseco) อกีดว้ย ใหท้า่นเก็บถา่ยภาพความงดงามของทะเลสาบ เชือ่กันว่าทีน่ี่เป็นประตูสูด่นิแดนใตพ้ภิพ

ตามต านาน ทุกๆรอ้ยปีในคนืพระจันทรเ์ต็มดวงเจา้หญงิในต านานจะออกมาจากเนนิเขา Sass Dia Porta 

ภาษาลาตนิหมายถงึ “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรอืรอบๆทะเลสาบ พรอ้มส่งเสยีงแตรที่ดังกกึกอ้งไปทั่ว 

เทอืกเขาโดโลไมทบ์า้งก็วา่ ครัง้หนึง่เคยมถี ้าตรงเนนิเขากอ่นจะมหีนิถลม่ปิดปากถ ้า เหมอืนจะฝังเจา้หญงิไว ้

ขดัขวางไมใ่หค้นืความรุง่โรจนแ์กอ่าณาจักรของพระองคต์ลอดกาล ทะเลสาบ Braies ตัง้อยูร่มิขอบทางทศิ

เหนอืของอทุยานมทีางเดนิอยา่งดเีป็นวงกลมรอบทะเลสาบ 

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบ มซิลูน่ิา (Misurina Lake)  

 ทะเลสาบทีห่ลบซอ่นตัวในหุบเขา ทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในคาดอร ์(Cadore) แห่ง อติาล ีโดยอยู่

ในระดับความสงู 1,754 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ลักษณะของทะเลสาบมซิรูน่ีามคีวามยาว 2.6 กโิลเมตร 

และ มคีวามลกึทีส่ดุอยูท่ี ่5 กโิลเมตร ทะเลสาบมซิรูน่ีามธีรรมชาตอิันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ทัง้ผนืน ้าที่

สะทอ้นกบัหบุเขา ขนาดใหญเ่ป็นดั่งภาพพืน้หลังใหว้วิทวิทัศนส์มบรูณ์ของหบุเขาโดโลไมทท์ีม่คีวามงดงาม

ดจุในเทพนยิาย  

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. ) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Stadt Hotel Citta **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ ทริาโน ่– รถไฟ เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส - เซนตโ์มรสิต ์  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่เมอืงทริาโน่ (Tirano) (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชม.)  

 เมอืงตากอากาศแสนสวยของอติาลทีา่มกลางธรรมชาต ิกลางหบุเขา  

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นสมัผัสบรรยากาศ น่ังรถไฟสาย เบอรน์น่ีา  เอ็กซเ์พรส (Bernina Express)  

 จากสถาน ีเมอืงทริาโน่ มุง่หนา้สูส่ถานีปลายทาง St. Moritz16 ซึง่เป็นรถไฟสายทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1910 สัมผัสประสบการณ์การเดนิทางกว่า 2 ชัว่โมง ผ่าน

สะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงคก์ว่า 55 อโุมงค ์ไต่ระดับเป็นขัน้ๆสูค่วามสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล  

   ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซโิอ ยาว 110 เมตร ลักษณะเป็นสะพานหนิ 9 ซุม้โคง้ คลา้ยกับ

สะพานสง่น ้าโรมัน และสะพานลันดว์ัสเซอร ์ตวีงโคง้ลดระดับลงมาจากเชงิเขา่สูพ่ืน้ราบ  ชมความงามของ

ขนุเขา สลับทุง่หญา้ และหบุเขาสวสิแอลป์อนัสวยงาม ซึง่เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดรั้บการประกาศเป็นหนึง่ใน

มรดกโลกของประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์มือ่ปี ค.ศ.2008  (หากรถไฟเบอรน์ีน่าเอ็กซเ์พรสไมส่ามารถรองรับ

คณะเดนิทางได ้บรษัิทจะจัดรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน) 

 

 

 

16.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนตโ์มรติส ์(St. Moritz)  

เมอืงทีอ่ยูใ่นหบุเขา Engadine ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสงู

ที ่1,775 เมตรเหนือน ้าทะเล เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ ี
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ชือ่เสยีงระดับโลก ตัวเมอืงตัง้อยูใ่นรัฐเกราบนึเดนิ(Graubünden) เป็นรัฐทีใ่หญ่ทีส่ดุและอยูท่างตะวันออก

สดุของประเทศ ตัง้อยูบ่นยอดทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัเซนตโ์มรติส ์(Lake St. Moritz) ซึง่จะพบกบัความงดงามของน ้าใสสเีขยีวมรกตในชว่ง

ฤดูรอ้น แต่ถา้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น หรอืเลอืกซือ้ของ

ฝาก ไมว่า่จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม หรอื สนิคา้พืน้เมอืง ในยา่นจัตรัุสพลาซาดาสโกวลา่ (Plazza da Scoula) 

หรอืจะเดนิเลน่ชมความงามของเมอืงสกรีสีอรท์แหง่นี้ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Laudinella Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก เซนตโ์มรสิต ์– ยอดเขา Diavolzezza - ดาวอส - วาดซุ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอนเตรสซนีา (Pontresina ) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี   

 

น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ูย่อดเขา Diavolzezza ทีม่คีวามสงู 2,978 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ชมววิของธาร

น ้าแข็งอายนัุบหมืน่ปี หากโชคดทีา่นจะไดเ้ห็นแพะภเูขาทีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาต ิใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทัศนยีภาพบนยอดเขา พรอ้มเก็บภาพความประทับใจอยา่งเต็มที ่ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเขา 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง เมอืงดาวอส (Davos) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.)  

 ตัง้อยูเ่ขตรอบแมน่ ้า Landwasser ซึง่อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ระหว่าง ภเูขา Plessur และ ภเูขา Albula ที่

ความสงู 1,560 เมตร (5,120 ฟตุ) ซึง่เป็นเมอืงทีส่งูทีส่ดุในยโุรป และเมอืงนีถ้กูจัดใหเ้ป็นเมอืงสกรีสีอรท์ ที่

ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และสูงที่สุดในยุโรป  นอกจากนี้เมืองนี้ยังโด่งดัง เรื่องของอากาศที่ด ี

สภาพแวดลอ้มเหมาะแกก่ารรักษา และฟ้ืนตัวจากโรคปอด เมอืงนี้มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องไทย 

โดยในธนบัตรทีร่ะลกึฉบับละ 20 บาท ทีท่าง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจั้ดพมิพข์ึน้โดย ไดเ้ชญิพระบรม

ฉายาสาทสิลักษณ์ในหลวง ร.9 เมือ่สมยัยงัทรงพระเยาว ์ซึง่ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ (Seehof hotel) ซึง่

อยูท่ีเ่มอืงดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน  

 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโรงแรมเซโฮฟ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาดซุ (Vaduz) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  

เมอืงหลวงของ ประเทศ ลกิเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ทีม่ปีระชากรเพยีง 38,200 คน มี

พืน้ทีท่ัง้หมดเพยีง 160 ตารางกโิลเมตร อยูใ่นทวปียโุรปกลางระหว่างสวติเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยี เป็น

ประเทศเดยีวในโลกทีม่ภีาษาราชการเป็นภาษาเยอรมัน แต่ไมม่พีรมแดนตดิกับประเทศเยอรมนีเลย หนึง่

ในประเทศทีร่ ่ารวยทีส่ดุในโลก รวมถงึเป็นอาณาจักรแห่งแสตมป์อันโด่งดัง  

 

น าท่านสูจุ่ดชมววิของเมอืงถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  

ปราสาททีพ่ านักของราชวงศแ์ห่งลกิเตนสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเมอืงหลวงวาดุซประมาณ 120 

เมตร เป็นสถานทีส่ าคัญอกีหนึง่แห่งของของลกิเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมตีน้

ก าเนดิในศตวรรษที ่12  

 

เทีย่วชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมอืง พพิธิภัณฑต์่างๆ รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ 

โดยเฉพาะแสตมป์ ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง หรอืใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้นาฬกิา และเครือ่งประดับชือ่ดัง แหล่งรวม

นาฬกิาชัน้น ามากมาย  

 

 

  

น าท่านเขา้ชมวหิารเซนตฟ์ลอรนิ (St. Florin Cathedral) หรอืวหิารวาดุซ หนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีเ่ป็นที่

รูจ้ักมากทีส่ดุในเมอืงวาดุซ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธคิ ดา้นนอกของวหิารมี

หอคอยทีม่ลีักษณะเรยีบง่ายและเป็นโบสถท์ีธ่รรมดามาก แต่เป็นสถานทีม่คีวามส าคัญทางศาสนาทีส่ าคัญ

ของเมอืงวาดุซ  

  

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Vaduzerhof By B_Smart **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด วาดซุ (ลกิเตนสไตน)์- อพัเพนเซลล ์– ซงัตก์ลัเลน - ซูรคิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพัเพนเซลล ์(Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง)  

เมอืงชนบทอันแสนงามกับชสีอันเลือ่งชือ่ เมอืงเล็กๆตัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า

เมอืงการต์ูนในนยิายชาวสวสิ เป็นเมอืงทีส่วยงาม อาคารบา้นเรอืนมกีารเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ต์

สวสิ เป็นเมอืงทีร่ายรอบดว้ยภเูขาและมแีมน่ ้าไหลผา่น และมอีากาศบรสิทุธิม์าก  

 

น าท่านเดนิเล่นในเมอืงอัพเพนเซล ที่มสีสีันและลวดลายสวยงามบนจติกรรมฝาผนังหมู่อาคารบา้นเรอืน 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพววิ ทวิทัศน ์และหมูอ่าคารน่ารักไดต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซงัตก์ลัเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 17 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี  

เมอืงวหิารใหญศ่นูยก์ลางศาสนา เมอืงทีม่คีวามรุง่เรอืงและเขม้แข็งทางศาสนามาตัง้แตส่มยัยคุกลาง  

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและถา่ยรปูกบัโบสถซ์งัทก์ลัเลนิ (Convent of St Gall)  

ซึง่สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยังเป็นทีต่ัง้ของหอสมดุ Stiftsbibliothek ซึง่ไดรั้บการยก

ยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มจีติรกรรมฝาผนังอันขึน้ชือ่และ

ภาพเขยีนเฟรสโก ทีอ่อกแบบและเขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดังอยา่งไมเคลิ แองเจโล  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแรพเพอรช์วลิ (Rapperswil) หรอืชือ่เต็มคอื Rapperswil-Jona (ระยะทาง 78 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงรัพเพอรช์วลิ โยนา  

 เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า “เมอืงแห่งดอกกหุลาบ” ทีน่ี่มกีารปลูกดอกกหุลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในชว่งเดอืน

มถิุนายน – ตุลาคมของทุกปี ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามโดดเด่นเพราะชว่งดังกล่าวจะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบ

หลากหลายสายพันธุ ์นอกจากนี้เมอืงนี้ยังเป็นอกีเมอืงเกา่แก ่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 จะเห็นไดจ้าก

อาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณทีย่ังคงเหลอือยู ่น าท่านเทีย่วชมภายในเมอืงเกา่แห่งรัพเพอรช์

วลิ  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิเล่นและถ่ายรูปกับสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden) ทีส่รา้งเชือ่ม

ระหว่างเมอืงรัพเพอรช์วลิ และ เมอืงบารเ์ดน เหนือทะเลสาบซรูคิ นับเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกแ่ละควรค่าแก่

การอนุรักษ์เป็นอยา่งยิง่ 
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 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ (Zurich) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Courtyard by Marriott Zurich North **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ซูรคิ - มสักตั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเก่า เป็นสะพานขา้ม

แม่น ้าลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ Lindt Home of Chocolate ซึง่เป็นผลติภัณฑช์็อกโกแลตลนิด ์สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศัย  

16.30 น.  น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

21.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่WY154 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 6.45 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้ มสักตั - กรงุเทพฯ 

 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ WY815 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 6 ชัว่โมง) 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท)์ - สวติเซอรแ์ลนด ์ 

ราคาทวัร ์119,900 บาท :  26 ก.ค. – 3 ส.ค. 66 / 9 – 17 ส.ค. 66 / 11 – 19 ต.ค. 66 / 13 – 21 ต.ค. 

66/20 – 28 ต.ค. 66 / 1-9 ธ.ค. 66 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ก.ค. - ธ.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 119,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 21,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 115,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

 (   เอา    เครือ่งบนิหักออก BKK-MCT-MXP//ZRH-MCT-BKK) 27,000 
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**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7/2/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 

7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ WY (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 30 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในประเทศอติาล,ี สวติเซอรแ์ลนด ์

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้อติาล ี4,000 บาท (เรยีกเกบ็จากอนิวอยซ)์ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจัดการกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

 

 



Page 18 of 21 

 

 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และค่าด าเนนิการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่

ลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง) 

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์ 50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  
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 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

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

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


