
#11808 ทัวรสวิตเซอรแลนด ซูริค อินเทอรลาเกน 9 วัน 7
คืน เขากลาเซียร3000 ลองเรือสําราญทะเลสาบเจนีวา บิน LX
ทัวรสวิตเซอรแลนด ซูริค อินเทอรลาเกน โบสถฟรอมุนสเตอร(ถายรูป) จัตุรัสปา
ราเดพลาทซ บอหมีสีนํ้าตาล ถนนกรัมกาสเซ นํ้าพุเจทโด ชมปราสาทชิลยอง เขา
กลาเซียร3000(กระเชา) ยอดเขาจุงเฟรา สิงโตหินแกะสลัก สะพานไมชาเปล เที่ยว
เมืองซุก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินซูริค   

PARK INN
BY
RADISSON
หรือเทียบเทา

2 เมืองชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน (Rhine fall) - โบสถฟรอมุนสเตอร - จัตุรัสปาราเดพลาทซ
- กรุงเบิรน - บอหมีสีน าตาล - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - หอนาฬิกาประจํา
เมือง หรือ นาฬกาไซทกล็อคเคน - โบสถ Munster

  

HOLIDAY
INN
WESTSIDE
หรือเทียบเทา

3 เมืองกรูแยร - เมืองเจนีวา - น าพุเจ็ตโด - นาฬิกาดอกไม - เมืองโลซานน   
DE LA PAIX
หรือเทียบเทา

4 ทะเลสาบเจนีวา - ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ - เมืองเลอแซง   
ALPINE
CLASSIC
หรือเทียบเทา

5 เมืองโกล เดอ ปิยง - กลาเซียร 3000 - Peak Walk By Tissot - เมืองแทซ - เมืองเซ
อรแมท - แมทเทอรฮอรน   

DERBY หรือ
เทียบเทา

6 อิสระทองเที่ยวในเมืองเซอรแมท - เมืองเวเวย - อินเทอรลาเกน   
CITY
OBERLAND
หรือเทียบเทา

7 กรินเดอรวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟิงซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร   
CITY
OBERLAND
หรือเทียบเทา

8 เมืองลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ -
เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - สนามบินซูริค - ดิวตีฟ้รี    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿10,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินซูริค

 หมายเหตุ

วันท่ี 2

กําหนดการทั้งหมด

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

10.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 4 เคานเตอร G สายการบิน สวิส
อินเตอรเนชัน่แนล แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

13.05 น. ออกเดินทางสูเมืองซูริค โดยเท่ียวบินท่ี LX181

ค่ํา

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวันท่ี 27
ตุลาคม 2562) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก

ท่ีพัก ทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

สนามบินซูริค คํ่า

 PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานซูริก (อังกฤษ: Zurich Airport) หรือท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยาน
โคลเทิน (Kloten Airport) ตัง้อยูในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริก ประเทศสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศทัง้หมดในทาอากาศยาน ทาอากาศยานนานาชาติท่ี
ใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด



เมืองชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน (Rhine fall) - โบสถฟรอมุนส
เตอร - จัตุรัสปาราเดพลาทซ - กรุงเบิรน - บอหมีสีนําตาล -
ถนนจุงเคอรนกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง
หรือ นาฬกาไซทกล็อคเคน - โบสถ Munster

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน (Schaffhausen) เพ่ือชมน้ําตกไรน (Rhein falls) ท่ีมีขนาดใหญสุดในยุโรป

จากน้ันนําทานเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร
(Fraumunster abbey) ใชเป็นสํานักแมชีท่ีมีกลุมหญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู

นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเกาแกท่ีมีมาตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางท่ี
สําคัญของเมืองและยังเป็นศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลก นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัด
อันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลก

นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เป็นยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดิน
เท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ปี

นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและ
รานขายของเกาในอาคารโบราณ

ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแตละครัง้

ทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเทา

เมืองชาฟฟเฮาเซิน

นํ้าตกไรน (Rhine fall)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอรแลนด เป็นท่ี
ตัง้ของน้ําตกไรนอันโดงดัง อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไมกี่
กิโลเมตร บางครัง้อาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของน้ําตก หรือมูนอทชตัดทตามชื่อ
ปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป เป็นน้ําตกท่ีเกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน ไมเพียงความ
ใหญอลังการ แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม เหนือน้ําตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึง
ทัศนียภาพริมน้ําตก



โบสถฟรอมุนสเตอร

จัตุรัสปาราเดพลาทซ

โบสถสวยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี9แหงนีมีชื่อเสียง เพราะหนาตางในโบสถประดับ
ดวยกระจกสีฝีมือศิลปินท่ีมีชื่อเสียงมากของยุโรปชื่อ MARC CHAGALL รังสรรคงาน
ศิลปะชิน้เย่ียมของโลกไวท่ีโบสถน้ี

อีกหน่ึงจัตุรัสท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีแพงท่ีสุดในเมืองซูริก โดยจัตุรัสปาราเดพลาทซ เป็น
จัตุรัสเกาแก ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางของการคาสัตวท่ีสําคัญของเมืองซูริก ปัจจุบัน
จัตุรัสแหงน้ีไดกลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสําคัญของเมืองซูริกและยังเป็นศูนยกลางของยาน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิสเซอรแลนด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

กรุงเบิรน

บอหมีสีนําตาล

ถนนจุงเคอรนกาสเซ

ถนนกรัมกาสเซ

 บาย

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

บอหมีน้ีสัญลักษณของกรุงเบิรน เพราะวามีประวัติความเป็นมาเกาแก ตัง้แตสมัยผูครอง
เบิรนในยุคน้ันไดออกลาสัตว สัตวตัวแรกท่ีลาได คือ หมี จึงไดตัง้ชื่อเมืองน้ีวา เบิรน
เบิรนสามารถอนุรักษสัญลักษณ และประวัติศาสตรความเป็นมาเป็นไปของเมืองไดดี บอ
เลีย้งหมีท่ีวาน่ี เป็นหนา เป็นตา ของเมือง เบิรน เพราะวากอนท่ีแขกตางเมืองจากประ
เทศไหนๆ เมื่อมาถึงเมืองน้ี ก็ตองแวะเขามาชม เจาหมีกอน เพราะวาบอหมีตัง้อยูกอนเขา
เมือง

ถนนท่ีมีระดับสูงท่ีสุดของเมืองน้ี และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม ชอปป้ิงสินคา บนถนน
ท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี มีถนน ครัมกาสเซ ท่ีเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของ
เกาในอาคารโบราณ

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม
อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใหดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแตละครัง้



วันท่ี 3 เมืองกรูแยร - เมืองเจนีวา - นําพุเจ็ตโด - นาฬิกาดอกไม -
เมืองโลซานน

หอนาฬิกาประจําเมือง หรือ นาฬกาไซทกล็อคเคน

โบสถ Munster

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม หนาปัดทํา
ดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยูดานลางภายในหนาปัด
นาฬิกาขนาดเล็กจะ แสดงเวลา วัน เดือน ปี และ จักรราศี สรางเพ่ือเป็นประตูเมือง
ไฮไลทท่ีตองรอชมทุก ๆ 5 นาที กอนจะครบรอบชัว่โมงจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

สิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึง
การตัดสินครัง้สุดทายของพระเจา และยังมีหอคอยใหนักทองเท่ียวเดินขึน้บันไดวนไปชม
ทัศนียภาพของเมืองเบิรนไดดวย รวมไปถึง พิพิธภัณฑบานไอนสไตน บานหน่ึงใน 5
หลังของ อัลเบิรต ไอนสไตน นักวิทยาศาสตรระดับโลก ท่ีเขาพักอยูท่ีบานหลังน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องชีสสวิสฯ เมืองกรูแยร (Gruyeres) ตนกําเนิดของเนยแข็งกรูแยร Gruyere
cheese ท่ีผูคนรูจักกันเป็นอยางดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สวิสฟองดูรชีส)

เดินทางสู เมืองเจนีวา นําชมเมืองท่ีเป็นศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องคการสากลระดับโลก

ถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ท่ีฉีดสายน้ําพุงสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม
สัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองเจนีวา

นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซ่ึงตัง้อยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเป็นเมืองท่ีมี
เสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DE LA PAIX หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 ทะเลสาบเจนีวา - ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง - มองเท
รอซ - เมืองเลอแซง

เมืองกรูแยร
เมืองกรูแยร (Gruyeres) ตนกําเนิดของเนยแข็งกรูแยร Gruyere cheese ท่ีผูคนรูจัก
กันเป็นอยางดี ท่ีสามารถสงออกชีส กรูแยรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก กรูแยรยังเป็น
เมืองยุคกลางขนาดยอมเยาท่ีมีทิวทัศนอันทรงเสนห และมีกล่ินชีสโชยในอากาศตลอด
เวลาท่ีเราเดินไปตามถนนหินกรวดกลางเมืองอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง เมนูสวิสฟองดูรชีส

เมืองเจนีวา

นําพุเจ็ตโด

นาฬิกาดอกไม

เมืองโลซานน

 บาย

นครแหงความงาม เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบและน้ําพุ เป็น
สัญลักษณของเมือง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ ตัง้อยูบนเทือกเขาแอลป และยังเป็นเมือง
คมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

น้ําพุขนาดใหญท่ีตัง้โดดเดนเป็นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนีวา น้ําพุแหงน้ีไดกลายเป็น
สัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย เจ็ตโดมีความสูงกวา 140 เมตร พุงสูอากาศดวย
ความเร็วกวา 200 กม / ชม. วากันวาละอองน้ําท่ีกระจายไปโดยรอบน้ําพุน้ันมีมากกวา
500 ลิตรตอวินาทีเลยทีเดียว

สัญลักษณของเจนีวาท่ีตัง้อยูในเขตสวนอิงลิชการเดน ดอกไมรอบๆก็จะเปล่ียนแบบไป
เรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล มีชนิด 2เข็ม และ 3เข็ม ขนาดตัง้แต 100-1,000ซ.ม.หรือ
มากกวา และหนาปัดนาฬิกามีความชันได ไมจํากัดองศา สามารถใชกระแสไฟฟาหรือ
พลังงานแสงอาทิตยได ไฟฟาดับยังสามารถใชงานได นาฬิกาดอกไมเป็นสัญลักษณแสดง
ถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัง้อยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และอากาศ
ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 DE LA PAIX หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสุประสบการณอันสุดพิเศษดวยการลองเรือสําราญทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) จากเมืองโลซานนไปยังทาเรือ
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ท่ีเมืองมองเทรอซ (Montreux) โดยทะเลสาบเจนีวาน้ันเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด ทานจะไดชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา ซ่ึงไดรับ
สมญานามวาเป็น ไขมุกของริเวียราแ

บาย

รับประทานอาหารกลางวันระหวางลองเรือพรอมชมวิวธรรมชาติอันสวยงามของสวิตเซอรแลนด

เรือจอดเทียบทาท่ีปราสาทชิลยอง (Chillon castle) นําทานเขาชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ปี ปราสาท
แหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยปี

จากน้ันนําทานสูตัวเมืองมองเทรอซ (Montreux) มีเวลาใหทานเดินเลนริมทะเลสาบอันสวยงาม

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเลอแซง (Leysin) เมืองเล็กๆ ท่ีมองเห็นเทือกเขาแอลปไดชัดเจน เป็นเมืองสกีรีสอรท
ท่ีนิยมของคนสวิตเซอรแลนดแหงหน่ึง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ALPINE CLASSIC หรือเทียบเทา

ทะเลสาบเจนีวา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรัง่เศส และสวิตเซอรแลนด มีอีกชื่อเรียกวาทะเลสาบเลอ
ม็อง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับตนๆ ของยุโรป มีพ้ืนท่ีหลักอยูแถบๆ
เมืองเจนีวา โดยกินพ้ืนท่ีไปถึงเมืองโลซานน และสุดขอบทะเลอีกฝ่ังท่ีเมืองมองเทรอซ
เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง 4 ครัง้

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว

ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง

มองเทรอซ

 บาย

เป็นปราสาทท่ีตัง้อยูในสวิตเซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีลอมดวยน้ํา หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซ่ึงเป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยมของทัง้สวิ
สและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกท่ีสรางขึน้มาเพ่ือคอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเล
สาปเจนีวา ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีทําให Lord Byron
เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซ่ึง
มาจากชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร นักเทศนจากเจนีวา ท่ีถูกจองจําอยูในปราสาท
แหงน้ีและภายหลังไดถูกปลอยตัว

เมืองเล็กๆแสนนารักท่ีตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา
(Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก



วันท่ี 5 เมืองโกล เดอ ปยง - กลาเซียร 3000 - Peak Walk By
Tissot - เมืองแทซ - เมืองเซอรแมท - แมทเทอรฮอรน

เมืองเลอแซง
เมืองเล็กๆ ท่ีอยูในเมืองเอจล (Aigle) อีกที ท่ีน่ีมองเห็นเทือกเขาแอลปไดชัดเจน เป็น
เมืองสกีรีสอรทท่ีนิยมของคนสวิตเซอรแลนดแหงหน่ึง และมีสกีรีสอรทบนเขาใหเลือก
พักมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 ALPINE CLASSIC หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญ นําทานขึน้กระเชายักษ
ขึน้สูเขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107
เมตร ขามหนาผาท่ีระดับความสูง 3,000 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเขาเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอด
นิยมท่ีไดรับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ท่ีไดชื่อวาเป็นยอดเขาท่ีมีรูป
ทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระเดินเลนในเมือง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก DERBY หรือเทียบเทา

*** ในกรณีท่ีหองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธินํ์าพาทานไปเดินเลนท่ีเมืองเซอรแมทและยายไปพักท่ี
เมืองขางเคียงแทน***

เมืองโกล เดอ ปยง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญท่ีจุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึน้กระเชา
ยักษรุนใหม ลองลอยกลาง ทัศนียภาพท่ีงดงามสูบริเวณ กลาเซียร เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ี
ไดรับการขนานนามใหมวา กลาเซียร 3000 (Glacier 3000) สนุกสนานกับ การน่ังเกาอ้ี
เล่ือนไฟฟาท่ีนักสกี ใชเพ่ือการน่ังขึน้เขาสัมผัสประสพการณท่ีตื่นเตนสนุกสนาน มีจุด
ชมวิวทัศนียภาพท่ีงดงามหาก อากาศดี ทองฟาสดใสจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว
หรือแมทเทอรฮอรนได



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

*** ในกรณีท่ีหองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธินํ์าพาทานไปเดินเลนท่ีเมืองเซอรแมทและยายไปพักท่ี
เมืองขางเคียงแทน***

กลาเซียร 3000

Peak Walk By Tissot

ลาเซียร 3000 ก็เปรียบเสมือนสวรรคบนดินดีๆน่ีเอง ดวยเหตุผลงายๆ ณ สถานท่ีแหงน้ี
ประกอบไปดวยเขตภูเขาเพ่ือเลนสกีโดยเฉพาะถึงสามเขต ดวยความยาวของระยะทางสกี
รวมกันถึง 125 กิโลเมตรท่ีระดับความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มันจึงเป็น
เสมือนสนามเด็กเลนของคอสกีน่ันเอง หนทางเดียวท่ีจะพาทานขึน้ไปสูจุดสูงสุดของกลา
เซียร 3000 ก็คือโดยกระเชาไฟฟาท่ีสามารถมองเห็นทรรศนียภาพไดแบบ 360 องศา
ระหวางทางท่ีกระเชาคอยๆ เคล่ือนตัวขึน้สูยอดเขาน้ัน กลาเซียร 3000 ยังมีรานอาหารสุด
หรู Botta ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกรางวัลดีเดน Mario Botta คอยพรอมไวใหบริการแก
นักทองเท่ียวเมื่อยามหิวกระหายอีกดวย

กิจกรรมทาทายดวยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาดวยความสูง 3,000 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล ตัวสะพานมีความยาว 107 เมตร กวางแค 78 เซนติเมตร อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 3,000 เมตร เมื่อยืนชมวิวบนสะพาน สามารถมองเห็นภูเขาท่ีราย
รอบจะสามารถมองเห็นวิว ได 360 องศา บนยอดเขาของสวิสเซอรแลนด ไดแก จุงเฟรา
แมทเทอรฮอรน และมองบลองก ไดอยางชัดเจน สะพานแขวนแหงน้ีเป็นท่ีแรกของโลก ท่ี
สรางสะพานเชื่อมตอกันระหวางของ 2 ภูเขา สามารถรับน้ําหนักคนท่ีเดินขึน้สะพาน
พรอมกัน 300 คน แตจํากัดใหผูเดินขามสะพานไดพรอมกันไมเกิน 150 คน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

เมืองแทซ

เมืองเซอรแมท

แมทเทอรฮอรน

 บาย

เป็นหมูบานวาเลสท่ัวไปท่ีคุณจะไดพบกับธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด

ตัง้อยูในหุบเขาท่ีความสูง 1,620 เมตร จากระดับน้ําทะเล และสามารถมองเห็นยอด
Matterhorn ไดชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงกล่ินอายของหมูบานสวิสโบราณ เป็นเมือง
ทองเท่ียวสําหรับสกีท่ีติดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่องราคาแพงทัง้ๆ ท่ี
เป็นเมืองเล็ก เ

เป็นภูเขาท่ีมีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป (Alps) มีรูปทรงปิรามิด ตัง้อยูระหวางประ
เทศสวิตเซอรแลนดและอิตาลี สูงจากระดับน้ําทะเล 4,478 เมตร เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูใน
เขตแดนของประเทศสวิส อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศอิตาลี

 คํ่า  DERBY หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 อิสระทองเท่ียวในเมืองเซอรแมท - เมืองเวเวย - อินเทอรลาเกน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระครึ่งวันชวงเชา โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทานเอง ใหทาน
อิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึน้กระเชาไฟฟาเพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไค
ลนแมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn)

ชื่นชมกับทิวทัศนท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํา้น้ําแข็งท่ีอยูสูงท่ีสุดในสวิส หรือน่ังรถไฟ
ฟันเฟืองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวท่ีทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ี
สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน

นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบโดยบริเวณทะเลสาบน้ีเป็นเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อัน
สุดสวยงามย่ิงนัก (โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึน้อยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาท่ีเดินทางไปชม
อยูในชวงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ําแข็ง)

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) เป็นเมืองท่ีไดชื่อวาเป็น “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera)

แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) อันเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึง
เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในเมืองเซอรแมท
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเดินพัก พักผอน ชอปป้ิงภายในเมืองเซอรแมทกันไดตามอัธยาศัย

เมืองเวเวย บาย

นักทองเท่ียวหลายๆคนท่ีเคยมาเยือน ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เป็น "ไขมุกแหงริ
เวียราสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนท่ีเหมาะแกการทํากิจกรรมแทบ
ทุกฤดูกาล



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 กรินเดอรวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟงซ -
ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึน้อยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยูในชวงกลาง
ปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ําแข็ง

อินเทอรลาเกน
เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทัง้แฟชัน่และนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนน้ันจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารไทย

 CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู ยอดเขา
จุงเฟรา (Jungfrau) นําคณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ระหวางเสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชม
ธารน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe)
เขาชมถํา้น้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พาทานชมวิวท่ี ลานสฟิงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลน
หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป

นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ําเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟ
เมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

กรินเดอรวาล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีมีชื่อเสียงของ กรุงเบิรน (Bern) เมืองหลวงท่ีสวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด โดยตัวเมืองตัง้อยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป (Bernese - Alps) อยู
เหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร



วันท่ี 8 เมืองลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลู
เซิรน ชาเปล บริดจ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - สนามบิน
ซูริค - ดิวตี้ฟรี

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึน้ชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

ถํา้น้ําแข็งท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลานสฟงซ

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร

 บาย

จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกล
ท่ีถึงชายแดนสวิส

ท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาว
ถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง ของเทือกเขาแอลปทัง้ยุโรป และหนา 700
เมตรโดยไมเคยละลาย

 คํ่า  CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบ
และขุนเขา

้ ่ ่



จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณรําลึกถึง
การสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรัง่เศส

นําทานชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน

จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยาย

นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมือง และความโดดเดน ของ
หลังคาซ่ึงเป็นสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง

14.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี (Duty Free)
ภายในสนามบิน

17.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน LX180

เมืองลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรน เป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตัง้อยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม (Lake of the four forest
cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ (Reuss river)เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวนท่ี
อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี อายุกวา 500 ปีแลว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะ
มีการอนุรักษสวนเมืองเกาทัง้น้ันทุกประเทศ เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคาร
สูง สรางขึน้ในเขตเมืองเกาท่ีอนุรักษไว เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย ไมวาจะ
เป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมืองใหม)สวนท่ี
อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบสมัยใหม แตก็ยัง
มีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตัง้อยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรัง่เศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจัว่แตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 บาย



วันท่ี 9 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

เมืองซุก

หอนาฬิกาเมืองซุก

สนามบินซูริค

ดิวต้ีฟรี

เมืองซุก (Zug) เมืองท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่า
จึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก ทานอาจจะเห็นซู
เปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

แลนดมารกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน
ของหลังคาซ่ึงเป็นสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยาง
ย่ิง

ทาอากาศยานซูริก (อังกฤษ: Zurich Airport) หรือท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยาน
โคลเทิน (Kloten Airport) ตัง้อยูในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริก ประเทศสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศทัง้หมดในทาอากาศยาน ทาอากาศยานนานาชาติท่ี
ใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 กิจกรรม เชา

09.35 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

- หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้

- การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทัง้แบบหมูคณะและย่ืนรายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

การชําระเงิน
- ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน

- สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจาก
วันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

- ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

- หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น

- ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง 
 

อัตรานี้รวม:
1 คาตัว๋เครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

- คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

- คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิน้,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน

่



ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ
3,500 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึน้

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทาน้ัน

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวาน้ัน ขึน้อยูกับดุลยพินิจของสถานทูต 
ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ

***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือท่ีในรูปถาย 70-80% ของพ้ืนท่ี พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นค้ิว
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด ***

3. หลักฐานการทํางาน  

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน,วันท่ีลาพักรอน (ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตท่ีย่ืน)

4. หลักฐานการเงิน 

่ ่



- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 6 เดือน ท่ี
ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ท่ีปริน้เองจาก Internet
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจาก
วันย่ืนวีซา)

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนวีซา (ของผูท่ีออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport
ของผูท่ีออกคาใชจาย พรอมหนังสือชีแ้จงออกคาใชจายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน
ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนวีซา (ของผูท่ีออกคาใชจาย) หรือ
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา
(พ.ค.0403) พรอมหนังสือชีแ้จงออกคาใชจายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดใน
ทุก ๆ หนา

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได
รบกวนแจงธนาคารใหออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ท่ีปริน้จากอินเตอรเน็ต หรือ Bank Statement ท่ีออกจากธนาคารแตไมมีตรา
ประทับ, บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน**

5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

- *** ในวันย่ืนวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล เป็นตน พรอมสมุดบัญชี
อัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนวีซา ***

หมายเหตุ
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

่ ่



1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 
 


