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ASTORIA HOTEL  , METROPOLE HOTEL  , Hotel Schweizerhof Saint Moritz  , Hotel Pollux

มลิาน – ทริาโน่ – นงัรถไฟ “เบอรน์นิ่า เอกซเ์พรส” – เซ็นตม์อรทิซ ์– เดนิชมเมอืง – ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง

อนัเดอรแ์มทซ ์– รถไฟกลาเซยีเอกซเ์พรส GLACIER EXPRESS – เซอรแ์มทซ ์ZERMATT – เดนิเทยีวชม

ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – ชมยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ – ทาสซ ์– ลอยเกอรบ์าด

ลอยเกอรบ์าด– เวเวย ์– เบริน์ – ยา่นมารค์กาสเซ – หอนาฬกิาเบริน์  – เมอืงสเปียซ – ทะเลสาบธนู – อนิเทอรล์า

เลาเทอรบ์รนุเน่น – พชิติยอดเขาจุงเฟรา – สถานรีถไฟสงูทสีดุในยโุรป – ลานหมิะ – ถ้าํน้าํแข็ง 1,000 ปี  -
หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์– ลเูซริน์ 

อนุสาวรยีส์งิโต – ทะเลสาบ ลเูซริน์ – สะพานไมค้าเปล – เมอืงซุก – ซารฟ์เฮาเซ่น –น้าํตกไรน ์– ซูรกิ – ชมเมอืง

ซูรกิ – สะพานมนุสเตอร ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซ่  

กาํหนดการเดนิทาง
เมษายน 2566
29 เม.ย.-7 พ.ค.
พฤษภาคม 2566
4-12
มถิุนายน 2566
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รายละเอยีดการเดนิทาง
ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี8)

ทพัีก Thermalhotels Leukerbad De France หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี3)

วนัท ี5
ลอยเกอรบ์าด– เวเวย ์– เบริน์ – ยา่นมารค์กาสเซ – หอนาฬกิาเบริน์ – เมอืงสเปียซ – ทะเลสาบธูน – อนิเทอรล์าเคน่

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี9)

จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย ์Vevey เมอืงทอียู่ตดิกับทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง
เสน่หข์องเมอืงเวเวยนั์นคอืเป็นเมอืงตากอากาศทสีวยงามและเงยีบสงบ จนนักแสดงตลกชอืดังของอังกฤษ ชาล ีแชปปลนิ
หลงใหลจนมาใชช้วีติบันปลายอยู่ทเีมอืงนี ตังแตปี่ ค.ศ. 1952 จนถงึ ค.ศ.1977

จากนนัใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับ อนุสาวรยี ์ชาล ีแชปปลนิ และ ประตมิากรรม สอ้ม ทปัีกอยู่ในทะเลสาบเจนีวา เป็นสอ้มสแตนเลสสงู 8 เมตร
กวา้ง 1.3 เมตร ซงึเป็นสญัลักษณ์ใหม่ของเวววีอเวยส์อ้มขนาดใหญ่เป็นปตมิากรรมทสีรา้งขนึเพอืเฉลมิฉลองครบรอบ 10 ปี
ในการจัดตังพพิธิภัณฑเ์กยีวกับอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร ์ซกุ ในปี ค.ศ.1995
จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเบริน์ เมอืงหลวงอันเกา่แกข่องสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงสวยงามเป็นอย่างยงิจนไดรั้บการอนุรักษ์
และประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้Unesco

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี2)

ทพีกั
พกัคา้งคนื ณ Hotel Schweizerhof Saint Moritz หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี1)พกัที

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวนัณ ภตัตาคาร (มอืท ี4)

บา่ย
นําคณะนงัรถไฟ กลาเซยีรเ์อ็กซเพรส Glacier Express (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาท ี)
หมายเหต:ุ กรณีรถไฟกลาเซยีรเ์อ็กซเพรส เต็ม หรืองดใหบ้รกิาร
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนรถไฟไปเป็นขบวนอนืทเีดนิทางในเสน้ทางเดยีวกัน และววิเดยีวกัน ผา่นชมภมูปิระเทศทงีดงามของเทอืกเขาแอลป์
มทัีงอุโมงค,์ สะพาน, หบุเหว, สวติแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาทสีงู 2,000 กวา่เมตร
ตลอดเสน้ทางทา่นสามารถชมยอดเขาทปีกคลมุดว้ยธารน ้าํแข็งทผีา่นใจกลางเทอืกเขาแอลป์สู ่“เซอรแ์มทซ”์ เมอืงตากอากาศทสีวยงาม
ตังอยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์สญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด์
เมอืงซงึสงวนสถานทไีวใ้หม้แีตอ่ากาศบรสิทุธิ
โดยหา้มรถทใีชแ้ก๊สและน ้าํมันเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้มไีวบ้รกิารนักทอ่งเทยีวอสิระกับการเดนิเทยีวชมเมอืง

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี5)

ทพีกั Hotel Pollux หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี2)

วนัท ี4
ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – ชมยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ – ทาสซ ์– ลอยเกอรบ์าด

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี6)

จากนันนําทา่นขนึรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอรแ์กรต เพอืใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบั ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ (
ยอดเขากรอนเนอรแ์กรตเป็นจดุทถีา่ยรูปเขาแมทเธอรฮ์อรน์สวยทสีดุ)
ชมยอดเขาทรงพรีะมดิทมีปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดสินียนํ์าไปเป็นแบบเครืองเลน่บกิธันเดอร ์Big Thunder



ในสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทัศนโ์ดยรอบทสีวยงามยงินัก สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากยอดเขาพรอ้มความประทับใจ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี7)

บา่ย
อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชม เมอืงเซอรแ์มทท ์ซงึเป็นเมอืงเล็ก  ๆน่ารักทซีอ่นตัวอยู่ในหบุเขา เศรษฐกจิในทอ้งถนิสว่นใหญ่มาจากการทอ่งเทยีว
ประมาณครงึหนงึของเมอืงเป็นโรงแรมและรา้นอาหาร มเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกใหม้ายังเมอืงนี

จากนนันําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงทาสซ ์โดยรถไฟ จากนันนําทา่นกลับขนึรถโคช้เพอืเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นลอยเกอรบ์าด Leukerbad
โดยรถโคช้ เป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆทมีนี ้าํแร่ธรรมชาตแิละน ้าํพรุอ้น สปารีสอรท์ทมีชีอืเสยีงทใีหญ่ทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ถงึเมอืงลอยเกอรบ์าด
อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชบ่อ่น ้าํแร่ (ราคาไม่รวมในคา่ทัวร ์ประมาณ 30 สวสิฟรังค ์) เพอืสขุภาพ เพอืผอ่นการคลายร่างกาย
ภายในโรงแรม หรือทา่นจะเลอืกพักผอ่นตามอัธยาศัยภายในโรงแรมทพัีก เดนิเก็บบรรยากาศถ่ายรูปภายในเมอืงลอยเกอรบ์าด ซงึสวยงามมากๆ
เป็นเมอืงทโีอบลอ้มไปดว้ยเขาเจมมพิาส

วนัท ี1
กรุงเทพฯ – มลิาน (อติาล)ี

16.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระบัตรทนัีงขนึเครือง

19.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิท ีQR 831 / QR 123 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิโดฮา
บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

วนัท ี2
ทริาโน ่– นงัรถไฟ “เบอรน์นิา่ เอกซเ์พรส” – เซ็นตม์อรทิซ ์– เดนิชมเมอืง – ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง

07.00 น.
เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน เมอืงทางเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในดา้นแฟชนัและศลิปะ ซงึมลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชนั
หลังผา่นพธิกีารดา่นศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงทริาโน ่(ประมาณ 180 กม.) เมอืงเล็กๆ
อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงชายแดนระหวา่งประเทศอติาลแีละประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิตลอดเสน้ทางกับววิสองขา้งทางทังบา้นเรือนรูปทรงอติาเลยีน

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (มอืท ี1)

บา่ย
นําคณะนงัรถไฟสายโรแมนตกิ เบอรน์นิา่เอกซเ์พรส Bernina Express (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาท ี)
รถไฟสายเกา่แกท่สีดุของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาทมีชีอืเสยีงทสีดุของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศทวิทัศนท์สีวยงาม
ผา่นเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ทมีหีมิะปกคลมุตลอดทังปีซงึเป็นภาพทน่ีาประทับใจเป็นอย่างยงิสรา้งความเพลดิเพลนิใหท้า่นตลอดการเดนิทาง
จนกระทังเขา้สู ่เมอืงเซ็นตม์อรร์ทิซ ์เมอืงตากอากาศและศนูยก์ลางกฬีาสกทีมีชีอืเสยีงระดับโลก เมอืงตากอากาศฤดหูนาวทแีสนสงบ
นอกจากนีแลว้เมอืงตากอากาศแหง่นียังเคยไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทแีขง่ขันกฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวถงึ 2 ครัง
ใหท้า่นถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อรร์ทิซ์

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี10)

บา่ย
นําคณะเดนิทางเขา้สู ่ยา่นมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเกา่ซงึปัจจบัุนเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบทูคี
เป็นเขตทปีลอดมลพษิไม่ใหร้ถยนตว์งิผา่นจงึเหมาะกับการเดนิเทยีว นําชมอาคารเกา่ อายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ
ถนนทมีรีะดับสงูสดุๆของเมอืงนี เดนิทางเขา้สู ่ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ
ชมนาฬกิาไซท้ก์ล็อคเคน่อายุกวา่ 800 ปี ทมีโีชวใ์หด้ทูกุๆชวัโมงทนีาฬกิาตบีอกเวลา กรุงเบริน์ยังเป็นเมอืงทมีนี ้าํพมุากทสีดุเมอืงหนงึในยุโรป 
จากนนันําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงสเปียซ Spiez เพอืนําทา่นชมทัศนียภาพทสีวยงามของ ทะเลสาบธูน
ซงึเป็นทะเลสาบทเีชอืมระหวา่งเมอืงสเปียซและเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ และบรเิวณใกลก้ันนันจะเป็นทตัีงของ ปราสาทสเปียซ ทสีรา้งขนึ ในปี ค.ศ.
933 โดยกษัตรยิ ์รูอรฟ์ ท ี2 แหง่ เบอรก์ันด ีและมไีร่องุน่ทปีลกูตามเนนิเขา ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน่
เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรลั์นด ์ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืง



ตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแหง่คอื Thunersee และ Brienzersee ทา่มกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยงิทา่นจะไดเ้ห็นเขาจงุเฟราอันลอืชอื , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯ ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น
ชนืชมบรรยากาศของตัวเมอืงทมีทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ล็ก  ๆน่ารักสรา้งสสีนัใหตั้วเมอืง รวมทังมอีาคารคาสโินคซูาลอายุกวา่ 100
ปีทงีดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่และยังเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย

ค่าํ
รบัประทานอาหารพนืเมอืง (มอืท ี11)

ใหท้า่นไดล้มิลองเมนูฟองดวูแ์บบตน้ตําหรบั ทขีนึชอืของสวติเซอรแ์ลนด ์ทงั 3 ชนดิ เรมิตน้จากชสี // เนอืสตัว ์และ ช็อคโกแลต

พกัคา้งคนื ณ Metropole หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี4)

วนัท ี6
เลาเทอรบ์รุนเนน่ – พชิติยอดเขาจงุเฟรา – สถานรีถไฟสงูทสีดุในยุโรป – ลานหมิะ – ถ้าํน้าํแข็ง 1,000 ปี หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์–
ลเูซริน์

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี12)

นําคณะออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขนึสู ่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน่ เพอืนําทา่นขนึรถไฟ สายจงุเฟราบาหเ์นน
ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนแ์บบสวสิเซอรแ์ลนดข์นานแท ้ทมีทีุง่หญา้อันเขยีวขจ ีดอกไมป่้าบานสะพรังในฤดใูบไมผ้ลิ
หรือใบไมเ้ปลยีนสใีนชว่งฤดใูบไมล้ว่ง บา้นหลังนอ้ยใหญ่ปลกูแบบน่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์ฝงูวัวพนืเมอืงทกีระจัดกระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัวบรเิวณ
ลําธารน ้าํธรรมชาตเิล็กๆทใีสสะอาดและฉากหลังทมีภีเูขาหมิะตังตระหงา่นขาวโพลน ซงึจะทําใหค้ณะไดรั้บความประทับใจเป็นอย่างยงิ
นงัรถไฟชมววิทอ่งเทยีวธรรมชาตบินภเูขาสงูแหง่แอลป์ แลว้เปลยีนเป็นรถไฟสายภเูขาทสีถานไีคลนไ์ชเด็ก
รถไฟทจีะนําทา่นเดนิทางลอดอุโมงคท์ชีาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท้คีวามสงูถงึ 3,464 เมตร จนกระทงัถงึ สถานรีถไฟทสีงูทสีดุในยุโรป Top of
Europe บนยอดเขาจงุเฟรา ซงึมคีวามสงู 4,158 เมตร (13,642 ฟตุ) จดุสงูสดุคอืลานน ้าํแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx
นักทอ่งเทยีวหลายๆคนบอกวา่ทนีีสวยงามดจุดนิแดนแหง่สวรรค ์เพราะยอดเขาแหง่นีปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทังปี
อสิระใหท้า่นถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจใุจ ไมม่เีรง่รบี จากนันนําทา่น ชม ถํานําแข็ง 1,000 ปี
ทสีรา้งโดยการเจาะธารน ้าํแข็งเขา้ไปถงึ 30 เมตร พรอ้มชมน ้าํแข็งแกะสลักรูปร่างตา่ง จากนันชมววิทวิทัศนแ์ละสมัผัสหมิะทลีานพลาโต Plateau
และไมค่วรพลาดการสง่โปสการด์จากททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในโลกพรอ้มซอืของทรีะลกึตา่งๆตามอัธยาศัย

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูทดีทีสีดุ ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว (มอืท ี13)

บา่ย
จากนนันําทา่นลงจากยอดเขาจงุเฟราไปยงัสถานรีถไฟ ไอเกอรเ์กลทเชอร ์เพอืนําทา่นขนึกระเชา้ The V-Cableways
(กระเชา้ใหม่ลา่สดุ)ลงมายังเมอืงกลนิเดอรว์าวล ์นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์Iseltwald เป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆรมิทะเลสาบ Lake Brienz
ซงึรายลอ้มไปดว้ยววิทวิทัศนข์องแนวเทอืกเขาสงูใหญ่ ในฤดรูอ้นก็จะมแีตส่สีนัเขยีว  ๆสดชนืสบายตา น ้าํในทะเลสาบเป็นสฟ้ีาสวยใส
บรรยากาศเงยีบสงบ และมาโดง่ดังสดุๆจากซรีียเ์กาหลชีอืดังอย่าง Crash Landing On You ทมีาถ่ายทํา ณ สถานทแีหง่นี
ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทสีวยงามนีจากนันออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงลเูซริน์ เมอืงทไีดช้อืวา่นักทอ่งเทยีวบันทกึภาพไวม้ากทสีดุ
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ประมาณ 77 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมอืงนีตังอยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทชีอืวา่ เวยีวาลด์
สแตรท์เตอร ์อันหมายถงึทะเลสาบสพัีนธรัฐ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี14)

Astoria Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี5)

วนัท ี7
อนุสาวรยีส์งิโต – ทะเลสาบ ลเูซริน์ – สะพานไมค้าเปล – เมอืงซุก – ซารฟ์เฮาเซน่ –น้าํตกไรน ์– ซูรกิ – ชมเมอืง

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี15)
นําทา่นชม อนุสาวรยีส์งิโต ทสีรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซอืสตัยแ์ละจงรักภักดี
ทเีสยีชวีติในการอารักขาพระเจา้หลยุสท์1ี6แหง่ประเทศฝรังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกันพระราชวัง ในคราวปฏวัิตใิหญ่ เมอืวันท ี10 สงิหาคม
ค.ศ.1792 นําทา่นชม ทะเลสาบลเูซริน์ ซงึเป็นทะเลสาบสวยงามตังอยู่ทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม
ทัศนียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลเูซริน์ เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง
รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมดีอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรัง เชน่กหุลาบและทวิลปิ



อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบายเหมาะแกก่ารพักผอ่นหย่อนใจชาวเมอืงและนักทอ่งเทยีว จากนันใหท้า่นไดเ้ดนิชนืชมในความเกา่แกข่องเมอืง
อาคารโบราณ และ สะพานไมค้าเปล อันเกา่แกท่มีอีายุมากกวา่ 600 ปี ทสีรา้งทอดตัวขา้มแม่น ้าํรอยส ์ตังแตศ่ตวรรษท ี14
โดยสะพานแหง่นีถอืวา่เป็นสะพานไมท้มีคีวามเกา่แกท่สีดุของยุโรป
จากนันมเีวลาใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ขนึชอืของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดน์านาชนดิ อาท ิมดีพับสวสิฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซวูเีนียรต์า่งๆ
และททีา่นไม่ควรพลาดคอื นาฬกิายีหอ้ตา่งๆทมีชีอืเสยีงของสวสิเซอรแ์ลนด ์จากรา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิาชอืดัง อาท ิบคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก (ประมาณ 30 กม.) เป็นเมอืงเล็ก ๆ
ตังอยู่รมิทะเลสาบเมอืงซกุเคยเป็นเขตปกครองทมีรีายไดเ้ฉลยีนอ้ยทสีดุของสวติเซอรแ์ลนดแ์ตปั่จจบัุนซกุคอืเมอืงทรีวยทสีดุในสวติเซอรแ์ลนด์
โดยเรียกเก็บคา่ภาษีในอัตราต่าํทสีดุในโลก ทําใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชงิการตอ่รองราคาทางธรุกจิ
และยังตดิอันดับเมอืงทสีะอาดทสีดุหนงึในสบิของโลกอกีดว้ย

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี16)

บา่ย
นําทา่นชม CLOCK TOWER ทมีคีวามสงู 52 เมตร มองเห็นไดม้าแตไ่กล สรา้งขนึในศตวรรษท ี13
หลังคาเป็นสฟ้ีาขาวและนาฬกิาทตัีงอยู่เป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์สีามารถบอกขา้งขนึ ขา้งแรมของพระจันทรไ์ด ้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ชมบา้นเรือน
และทะเลสาบของเมอืงซกุ

นําคณะออกเดนิทางเขา้สู ่ซาฟเฮาสเ์ซน่ เมอืงชายแดนเยอรมัน-สวสิฯ นําคณะชมความสวยงามของน้าํตกไรน์
ซงึเกดิจากแม่น ้าํไรนส์ายน ้าํนานาชาตทิสํีาคัญทสีดุในยุโรป แม่น ้าํแหง่นีเกดิขนึจากการละลายของหมิะจากเทอืกเขาแอลป์
เรมิจากเป็นลําธารเล็กๆผา่นลคิเทน่สไตนเ์ขา้สูท่ะเลสาบคอนสะแตน้ทกีันพรหมแดนระหวา่งสวติเซอรแ์ลนดก์ับเยอรมนี
สมัผัสความตระการตาของสายน ้าํตก พรอ้มบันทกึภาพอันน่าประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึ

นําคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรกิ (ประมาณ 34 กม.) เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงระดับโลก เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิและวัฒนธรรม
การคมนาคมซงึรวมไปถงึทังการจราจรทางบกและการจราจรทางอากาศ
ซงึบางครังเมอืงซรูกิมักถูกเรียกวา่เมอืงหลวงวัฒนธรรมของสวติเซอรแ์ลนด ์โดยในปี 2006-
2008เมอืงซรูกิไดรั้บรางวัลเมอืงทมีคีณุภาพชวีติดทีสีดุในโลกอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท ี17)

พักท ีHoliday Inn Zurich Messe หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี6)

วนัท ี3
อนัเดอรแ์มทซ ์– รถไฟกลาเซยีเอกซเ์พรส GLACIER EXPRESS – เซอรแ์มทซ ์ZERMATT – เดนิเทยีว

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี3)
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัเดอรแ์มทท ์เป็นเมอืงเล็ก  ๆตามสไตลเ์มอืงสกรีีสอรท์
เป็นเมอืงในหบุเขาบรรยากาศในเมอืงนันสวยงามเรียบงา่ยตามสไตลส์วสิ มภีเูขาแอลป์สงูชนัลอ้มรอบ
เมอืงอันเดอรแ์มททนั์นมนัีกทอ่งเทยีวไม่มากนัก และในชว่งฤดหูนาวจะมนัีกเลน่สกมีาเลน่สกทีเีมอืงนี

วนัท ี8
ซูรกิ – สะพานมุนสเตอร ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซ ่– กรุงเทพฯ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี18)
นําทา่นไปยัง เมอืงซูรคิ นําทา่นชม สะพานมุนสเตอร ์MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดนิเล็ก  ๆเชอืมระหวา่ง วหิารเฟรามุนสเตอร์
สรา้งขนึในปี ค.ศ.853 โดยพระเจา้หลยุสแ์หง่เยอรมัน และ วหิารโกรสมุนสเตอร ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1100
สรา้งตามความประสงคข์องกษัตรยิช์าสล์เลอมาญมหาราช สะพานแหง่นีทอดขา้มแม่น ้าํ Limmat ในเมอืงซูรกิ
จากบนสะพานจะมองเห็นบา้นเรือนสองฝังแม่น ้าํ ซงึมสีถาปัตยกรรมเกา่แกส่วยงาม รอบ  ๆสะพานก็เป็นพนืทเีมอืงเกา่ เป็นถนนเล็ก ๆ
ทสีามารถเดนิเทยีวชมไดแ้บบชลิ  ๆเรียกไดว้า่เป็นจดุทอ่งเทยีวหา้มพลาดของเมอืงซรูคิเลยก็วา่ได ้และมาโดง่ดังสดุๆจากซรีียเ์กาหลชีอืดังอย่าง
Crash Landing On You ทมีาถ่ายทํา ณ สถานทแีหง่นี

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ ่(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชอืทมีคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร
เป็นถนนทเีป็นทรีูจั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปปิง โดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี
รา้นเครืองประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรูหรา สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงซรูคิเพอืเตรียมเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ



ผูใ้หญ่ ฿129,888
พกัเดยีว (Single Supplement) จ่ายเพมิท่านละ ฿30,000

8-16 เมษายน 2566 ออกเดนิทางแลว้

NT270-40007 : ทัวรย์ุโรป แกรนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿129,888

ผูใ้หญ่ ฿129,888
พกัเดยีว (Single Supplement) จ่ายเพมิท่านละ ฿30,000

12-20 เมษายน 2566 ออกเดนิทางแลว้

NT270-40008 : ทัวรย์ุโรป แกรนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿129,888

ผูใ้หญ่ ฿126,888
พกัเดยีว (Single Supplement) จ่ายเพมิท่านละ ฿30,000

29 เมษายน-7 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT270-40009 : ทัวรย์ุโรป แกรนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿126,888

ผูใ้หญ่ ฿126,888
พกัเดยีว (Single Supplement) จ่ายเพมิท่านละ ฿30,000

4-12 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT270-40010 : ทัวรย์ุโรป แกรนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿126,888

ผูใ้หญ่ ฿126,888
พกัเดยีว (Single Supplement) จ่ายเพมิท่านละ ฿30,000

3-11 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT270-40011 : ทัวรย์ุโรป แกรนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿126,888

16.40 น.
เหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ การต์ารแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR 096/QR 836 แวะเปลยีนเครอืงทสีนามบนิโดฮา

บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

วนัท ี9
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

13.10 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวัสดี

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป สวสิ ยโุรปตะวนัตก

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี5 เมษายน 2566 เวลา 01:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป สวสิ ยโุรปตะวนัตก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วนัท  ี9 พฤษภาคม 2562

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหวัขอ้
“โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)”

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ท่าน / วัน

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรฐัอติาล ี(เชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ
สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท
ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• ชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้



การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
•  ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี

• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหตหุลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันท  ี15
มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท  ี8 พฤษภาคม 2562 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั
ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน



• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ใชเ้วลายนืประมาณ 10 วันทําการ
(การขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ณ
ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
ยกเวน้ผูท้เีคยสแกนลายนวิมอืทปีระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทกีอ่น) TLS Contact :
12/1 อาคารสาทรซติทีาวเวอร ์ชนัท ี12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื



ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รปูถา่ยเนน้ช่วงใบหนา้มาถงึหวัไหล)่ จํานวน 2 ใบพนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6
เดอืนและเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่, ใบมรณะบัตร / สาํเนาสตูบิัตร
ในกรณอีายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• Statement บัญชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทางยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ทอีอกจากธนาคาร
ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
เนอืงจากสถานทูตสวติเนน้ดเูรอืงการเงนิเป็นหลกัหากลกูคา้มบีัญชฝีากประจํา/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ)
***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน*** / ***หนังสอืรบัรองจากทางธนาคารไมจ่ําเป็นตอ้งใช ้
ยกเวน้กรณทีตีอ้งรบัรองการเงนิใหก้บับุคคลอนืๆในครอบครวัจงึจะขอ***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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