
#16060 ทัวรสวิตเซอรแลนด ซูริค 9 วัน 6 คืน สิงโตหินแกะ
สลัก ยอดเขาจุงเฟรา บิน EK
ทัวรสวิตเซอรแลนด ซูริค ลูเซิรน อินเทอรลาเคน นํ้าตกไรน โบสถฟรอมุนสเตอร
จัตุรัสปาราเดพลาทซ สะพานไมชาเปล ยอดเขาริกิ ลานสฟงซ บอหมีสีนํ้าตาล
ปราสาทชิลยอง เขากลาเซียร 3000



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานซูริค - ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน - ซูริค - โบสถฟ
รอมุนสเตอรเมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ   

Airport Hotel
Zurich หรือเทียบ
เทา

3 ซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลู
เซิรน ชาเปล บริดจ) - แมนารอยส - เขาริกิ   

Albana Meixin
หรือเทียบเทา

4 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟิงซ - ธาร
น้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - อินเทอรลาเคน   

City Oberland
หรือเทียบเทา

5 เบิรน - บอหมีสีนาตาล - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซท
กล็อคเคน) - มหาวิหารมุนสเตอรกรุงเบิรน - เวเวย - โลซานน   

Novotel
Lausanne
Bussigny หรือ
เทียบเทา

6 สวนสาธารณะเดอน็องตู - มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง   
Eden Palace
Au Lac หรือ
เทียบเทา

7 โกล เดอ ปิยง - กระเชากลาเซียร 3000 - ยอดเขากลาเซียร 3000 - Peak Walk By
Tissot - แทซ - เซอรแมท   

Derby หรือเทียบ
เทา

8 อิสระทองเที่ยวเซอรแมท - เจนีวา - นาฬิกาดอกไม - ทาอากาศยานเจนีวา - ดิวต้ีฟรี    -

9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿13,900

16 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿13,900

20 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿70,900 ฿70,900 ฿70,900 ฿13,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานซูริค - ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตก
ไรน (Rhine fall) - ซูริค - โบสถฟรอมุนสเตอรเมืองซูริค -
จัตุรัสปาราเดพลาทซ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. นําคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินอิมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. ออกเดินทางสู สวิตเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน EK 385
** คณะเดินทางวันท่ี 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.---03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึง

ดูไบ เวลา 04.45 น. **

** คณะเดินทางวันท่ี มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. **

05.00 น. ถึง สนามบินดูไบรอเปล่ียนเครื่อง

08.25 น. ออกเดินทางตอสู สนามบินซูริค ดวยเท่ียวบิน EK 87
** คณะเดินทางวันท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงซูริค เวลา 13.20 น. **

บาย

12.25 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางเขาสู เมืองชาฟฟเฮาเซิน (Schaffhausen) ชม น้ําตกไรน (RhineFall) น้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปสวยงาม
และตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แมน้ําไรน ท้ังสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเป็นน้ําาตกขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป

่ ่



นําทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster
abbey) สรางขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเป็นสํานักแมชีท่ีมีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของ
เยอรมันอาศัยอยู

นําทานสู จัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเกาแกท่ีมีมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางท่ี
สําคัญของเมืองและยังเป็นศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Airport Hotel Zurich หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานซูริค

ชาฟฟเฮาเซิน

นํ้าตกไรน

ซูริค

 บาย

รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport) ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน, รัฐ
ซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศท้ังหมดในทาอากาศยาน

เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอรแลนด เป็นท่ีตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง อยูถัดจา
กนอยเฮาเซินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดท
ตามชื่อของน้ําตก หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน ไมเพียงความใหญอลังการ
แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม เหนือน้ําตกมีโขดหินท่ีสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก
โดยรอบท่ีโดดเดน

เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นเมือง
ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดวย ซูริคมีชื่อ
เสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมท้ังแหลงชอปป้ิงท่ีทันสมัย แวดลอม
ดวยแมน้ําและทะเลสาบท่ีมีน้ําใสสะอาดจนสามารถด่ืมได เมืองท่ีงดงามแหงน้ีจึงเหมาะ
อยางย่ิงสําหรับการเท่ียวชมและรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ยังเป็น
มหานครแหงวัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพาน
คาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - แมนํารอยส - เขาริกิ

กรุงเทพ
** คณะเดินทางวันท่ี 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.---03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึง

ดูไบ เวลา 04.45 น. **

** คณะเดินทางวันท่ี มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. **

สนามบินดูไบ
** คณะเดินทางวันท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงซูริค เวลา 13.20 น. **

โบสถฟรอมุนสเตอรเมืองซูริค

จัตุรัสปาราเดพลาทซ

เป็นโบสถสวยท่ีมีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 9 อันมีชื่อเสียง เพราะหนาตางในโบสถ
ประดับดวยกระจกสีฝีมือศิลปินท่ีมีชื่อเสียงมากของยุโรปชื่อ MARC CHAGALL
รังสรรคงานศิลปะชิ้นเย่ียมของโลกไวท่ีโบสถน้ี

อีกหน่ึงจัตุรัสท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีแพงท่ีสุดในเมืองซูริก โดยจัตุรัสปาราเดพลาทซ เป็น
จัตุรัสเกาแก ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางของการคาสัตวท่ีสําคัญของเมืองซูริก ปัจจุบัน
จัตุรัสแหงน้ีไดกลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสําคัญของเมืองซูริกและยังเป็นศูนยกลางของยาน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิสเซอรแลนด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Airport Hotel Zurich หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางตอสู เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยม
ของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปเลย

นําทานชมเมืองชม หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52
เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึงเป็นสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง เดินทางสู
เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา

จากนั้นพาทานชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณรําลึก
ถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel
Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณของเมือง
ลูเซิรน เป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333

จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขาในเทือกเขาแอลป ท่ีอยูในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด ซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันใน

่ ่



ฐานะ "ราชินีแหงเทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขาทานจะสามารถเห็นวิวโดยรอบได
360 องศาพรอมดวยวิวทะเลสาบลูเซิรนและทะเลาสาบซุก สมชื่อกับตําแหนงราชินีของขุนเขา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Albana Meixin หรือเทียบเทา

ซุก

หอนาฬิกาเมืองซุก

ลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีสวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย
นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือ
เป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก ทานอาจจะเห็นซูเปอรคาร
จอดเรียงรายอยู 2 ขางทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

แลนดมารกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน
ของหลังคาซ่ึงเป็นสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยาง
ย่ิง

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

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



วันท่ี 4 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซ
พาเลซ - ลานสฟงซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - อินเทอร
ลาเกน

แมนํารอยส
เป็นแมน้ําของเมืองเกาลูเซิรน จุดเดนคือเป็นแมน้ําท่ีมีสะพานไมมีหลังคา คลุมตลอด
ทอดตัวยาว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เขาริกิ บาย

หน่ึงจุดชมวิวสวยๆ ท่ีไดรับการยกยองเป็น ราชินีแหงภูเขา เพราะสามารถมองเห็นยอดเขา
อ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ท่ีระดับความสูง 1,797 เมตร (5,896 ft)

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Albana Meixin หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็นท่ีตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอด
เขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป

นําคณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร
ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch)
สถานีรถไฟท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึก
ถึง 30 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

นําทานชมวิวท่ี ลานสฟิงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมอง
เห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย

นําทานเดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน
(Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดใน
เมืองเล็กๆ มีเวลาใหทานไดถายรูปเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูวว)

่



พักท่ี City Oberland หรือเทียบเทา

กรินเดอรวาล

รถไฟจุงเฟราบาหน

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา

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

เป็นถํ้าน้ําแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซ่ึงวากันวาน้ํา
แข็งท่ีอยูในไอซพาเลซน้ีไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเท่ียวไดถายรูปคูดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลานสฟงซ บาย

เป็นลานหอดูดาวซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป โดยตั้งอยูท่ีระดับความสูงถึง 3,571
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ท่ีน่ีไดรับการตั้งชื่อตามสฟิงซซ่ึงเป็นยอดหินท่ีตั้งอยู จากตรงน้ี
นักทอเท่ียวสามารถมองเห็นวิวเทือกเขาอันงดงงามไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส



วันท่ี 5 เบิรน - บอหมีสีนําตาล - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - หอนาฬิกา
ประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน) - มหาวิหารมุนสเตอรกรุง
เบิรน - เวเวย - โลซานน

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร

อินเทอรลาเคน

เป็นธารน้ําแข็งท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ซ่ึงยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็งของเทือกเขาแอลป
ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย วันท่ีอากาศดีจากบนยอดเขาจุงเฟราจะ
สามารถเห็นวิวธารน้ําแข็งน้ีไดอยางชัดเจน

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูวว)

 City Oberland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจา
กน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010

นําทานชม บอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวท่ีเป็นสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปัจจุบัน
เต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เป็นยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ปี

นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและ
รานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละ
ครั้ง

นําทานแวะถายรูปกับ โบสถ Bern Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา

บาย

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสูเมือง เวเวย (Vevey) ตั้งอยูริมชายฝ่ังดานเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดชื่อวาเป็น “ไขมุกแหงริ
เวียราสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล

นําทานเดินทางสูเมือง โลซานน (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเป็นเมืองท่ีมี
เสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมัน
มาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน ท่ีสวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศท่ีน่ี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

่



พักท่ี Novotel Lausanne Bussigny หรือเทียบเทา

เบิรน

บอหมีสีนําตาล

ถนนจุงเคอรนกาสเซ

หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)

มหาวิหารมุนสเตอรกรุงเบิรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

บอหมีน้ีสัญลักษณของกรุงเบิรน เพราะวามีประวัติความเป็นมาเกาแก ตั้งแตสมัยผูครอง
เบิรนในยุคนั้นไดออกลาสัตว สัตวตัวแรกท่ีลาได คือ หมี จึงไดตั้งชื่อเมืองน้ีวา เบิรน
เบิรนสามารถอนุรักษสัญลักษณ และประวัติศาสตรความเป็นมาเป็นไปของเมืองไดดี บอ
เล้ียงหมีท่ีวาน่ี เป็นหนา เป็นตา ของเมือง เบิรน เพราะวากอนท่ีแขกตางเมืองจากประ
เทศไหนๆ เมื่อมาถึงเมืองน้ี ก็ตองแวะเขามาชม เจาหมีกอน เพราะวาบอหมีตั้งอยูกอนเขา
เมือง

เป็นถนนท่ีมีระดับสูงท่ีสุดของเมืองน้ี และเป็นทางผานของนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม ท่ี
น่ีเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม หนาปัดทํา
ดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยูดานลางภายในหนาปัด
นาฬิกาขนาดเล็กจะ แสดงเวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี สรางเพ่ือเป็นประตูเมือง ไฮไลท
ท่ีตองรอชมทุกๆ 5 นาทีกอนจะครบรอบชั่วโมงคือจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

เป็นมหาวิหารท่ีเกาแกของกรุงเบิรน ถูกสรางขึ้นในสไตลกอธิคเมื่อปี 1421. มีความสูง
อยูท่ี 100.6 เมตร มหาวิหารน้ีสรางเสร็จสมบูรณจริงๆ ในปี 1893 ท่ีน่ีเป็นมหาวิหารท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของประเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



วันท่ี 6 สวนสาธารณะเดอน็องตู - มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง

เวเวย

โลซานน

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในเขต Vaud บนชายฝ่ังทางเหนือของทะเลสาบเจนีวาโดยอยูใกลๆ กับ
เมืองโลซานน นักทองเท่ียวหลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)"

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ กับทิวทัศน ท่ีสวยงาม และ
อากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Novotel Lausanne Bussigny หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว
และถายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน

นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชม
ความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเขาชมกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ปี สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนี
วา ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ีจะ
สัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเป็นเสนทางเดียวท่ีไมตองเดินทาง
ขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยปี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Eden Palace Au Lac หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 โกล เดอ ปยง - กระเชากลาเซียร 3000 - ยอดเขากลาเซียร
3000 - Peak Walk By Tissot - แทซ - เซอรแมท

สวนสาธารณะเดอน็องตู

มองเทรอซ

ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีพ้ืนท่ีหญากวางขวางและตนไมอายุเกาแก ตั้งอยูใน
เมืองโลซานนของประเทศสวิตเซอรแลนด บริเวณกลางสวนมีศาลาไทย ท่ีสะทอน
เอกลักษณไทยในตางแดนแหงน้ี และยังมีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ท่ีถือเป็น
อีกจุดแลนมารคของสวน

เป็นเมืองเล็กๆ แสนนารักท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนี
วา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ปราสาทชิลลอง บาย

เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีลอมดวยน้ํา หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซ่ึงเป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยมของท้ังสวิ
สและยุโรป ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือคอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเลสาบเจนีวา
ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีทําให Lord Byron เกิดแรง
บันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซ่ึงมาจาก
ชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร นักเทศนจากเจนีวา ท่ีถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ี
และภายหลังไดถูกปลอยตัว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Eden Palace Au Lac หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง โกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญท่ีจุผูโดยสารไดถึง 125
คน

นําทานขึ้น กระเชายักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot"
สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาท่ีระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขา
แอลป อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสูสถานี รถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมือง เซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอด
นิยมท่ีไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใช
แบตเตอรี่เทานั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ท่ีไดชื่อวาเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวย
ท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระเดินเลนในเมืองเพ่ือชมธรรมชาติอันสวยงามและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกตามอัธยาศัย

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Derby หรือเทียบเทา

โกล เดอ ปยง

กระเชากลาเซียร 3000

ยอดเขากลาเซียร 3000

Peak Walk By Tissot

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเสนทางผานภูเขาทางตะวันตกของเทือกเขาแอลปของสวิสซ่ึงเชื่อมระหวาง Aigle,
Le Sépey และ Les Diablerets ในเขต Vaud กับ Gstaad และเป็นสถานท่ีท่ีเป็นจุด
เริ่มตนของการขึ้นไปสูเขากลาเซียร 300 โดยเป็นท่ีตั้งของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญท่ี
จุผูโดยสารไดถึง 125 คน

เป็นกระเชาท่ีใหบริการพานักทองเท่ียวขึ้นสูยอดเขากลาเซียร 3000 ตัวกระเชามีระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ระหวางท่ีขึ้นกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิวอันสุดงดงามของแนว
เทือกเขาแอลปแหงสวิตเซอรแลนดจากมุมสูง

เป็นยอดเขาอันสวยงามท่ีเปรียบเสมือนสวรรคบนดิน ดวยระดับความสูง 3,000 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเลท่ีนักทองเท่ียวจะไดชมวิวอันสุดงดงามของเทือกเขาแอลปแบบพาโร
นามา บนกลาเซียร 3000 น้ียังมีรานอาหารสุดหรู Botta ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกรางวัลดี
เดน Mario Botta คอยพรอมไวใหบริการแกนักทองเท่ียวเมื่อยามหิวกระหายอีกดวย

เป็นสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาดวยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ตัว
สะพานมีความยาว 107 เมตร กวางแค 78 เซนติเมตร อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ
3,000 เมตร เมื่อยืนชมวิวบนสะพาน สามารถมองเห็นภูเขาท่ีรายรอบจะสามารถมองเห็น
วิวได 360 องศา สะพานแขวนแหงน้ีเป็นท่ีแรกของโลก ท่ีสรางสะพานเชื่อมตอกัน
ระหวางของ 2 ภูเขา สามารถรับน้ําหนักคนท่ีเดินขึ้นสะพานพรอมกัน 300 คน แตจํากัด
ใหผูเดินขามสะพานไดพรอมกันไมเกิน 150 คน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

แทซ บาย

เป็นเทศบาลในเขต Visp ของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูประมาณ 5 กิโลเมตรไปทาง
เหนือของเซอรแมท ท่ีน่ีถูกลอมรอบไปดวยเทือกเขาอันสูงชันท่ีมีสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง



วันท่ี 8 อิสระทองเท่ียวเซอรแมท - เจนีวา - นาฬิกาดอกไม - ทา
อากาศยานเจนีวา - ดิวตี้ฟรี

เซอรแมท
เมือน้ีตั้งอยูในหุบเขาท่ีความสูง 1,620 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสามารถมองเห็นยอด
เขาแมทเทอรฮอรนไดอยางชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงกล่ินอายของหมูบานสวิส
โบราณ เป็นเมืองทองเท่ียวสําหรับสกีท่ีติดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่อง
ราคาคาครองชีพท่ีแพงท้ังๆ ท่ีเป็นเมืองเล็ก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Derby หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระครึ่งวันชวงเชา โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทานเอง ใหทาน
อิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟาเพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไค
ลนแมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป
ชื่นชมกับทิวทัศน ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว ท่ีทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ท่ีสวยงาม นําทานเดินเทาสู
บริเวณทะเลสาบท่ีอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเป็นเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน
(Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามย่ิงนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน(พฤษภาคม –
ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ําแข็ง)

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูเมือง เจนีวา (Geneva) นําชมเมืองท่ีเป็น ศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคการสากลระดับ
โลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับน้ําพุเจทโด ท่ีฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390
ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับนาฬิกาดอกไม สัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองเจนีวา

16.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี (Duty Free)
ภายในสนามบิน

ค่ํา

20.40 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 84
** คณะเดินทางวันท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ เวลา 06.10 น. **

อิสระทองเที่ยวเซอรแมท
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเดินเลน พักผอน ชอปป้ิงภายในเมืองเซอรแมทกันไดตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ

วันท่ี 9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

** คณะเดินทางวันท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ เวลา 06.10 น. **

เจนีวา

นาฬิกาดอกไม

ทาอากาศยานเจนีวา

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นเมืองขนาดใหญท่ีมีความงดงาม และเป็นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริม
ทะเลสาบและน้ําพุเป็นสัญลักษณของเมือง นอกจากน้ียังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีป
ยุโรปอีกดวย

เป็นสัญลักษณของเมืองเจนีวาท่ีตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน ดอกไมรอบๆก็จะเปล่ียน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล มีชนิด 2 เข็ม และ 3เข็ม ขนาดตั้งแต 100-1,000
ซ.ม.หรือมากกวา และหนาปัดนาฬิกามีความชันไดไมจํากัดองศา สามารถใชกระแสไฟฟา
หรือพลังงานแสงอาทิตยได ไฟฟาดับยังสามารถใชงานได นาฬิกาดอกไมน้ีเป็นสัญลักษณ
ท่ีแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

รูจักกันในชื่อวาทาอากาศยานกวงแทร็ง เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการแกเมืองเจนีวา ประ
เทศสวิตเซอรแลนด มีพ้ืนท่ีติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับฝรั่งเศส และยัง
สามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากท้ังสองประเทศ

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

 กิจกรรม เชา

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ รอเปล่ียนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงเทพดวยเท่ียวบินท่ี EK 372
** คณะเดินทางวันท่ี 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **

** คณะเดินทางวันท่ี 16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **

** คณะเดินทางวันท่ี 20-28 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น. **

ค่ํา

18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ สนามบินดูไบ
** คณะเดินทางวันท่ี 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **

** คณะเดินทางวันท่ี 16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **

** คณะเดินทางวันท่ี 20-28 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น. **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล

(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

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

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้นเงื่อนไข การชําระคาทัวรสวนท่ี

เหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

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

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ (18 สวิตฟรังก) 

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

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

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

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวานั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***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 พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นค้ิว

หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด ***

3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน 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” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

4. หลักฐานการเงิน 
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 6 เดือน ท่ี

ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ท่ีปริ้นเองจาก Internet
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจาก
วันย่ืนวีซา)

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

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

่ ่ ้



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

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวน
แจงธนาคารใหออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ท่ีปริ้นจากอินเตอรเน็ต 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 ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว *** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

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

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
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 ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

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) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

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 ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


