
#16156 ทัวรสวิตเซอรแลนด โลซานน เจนีวา 7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอรนินา บิน EK
ทัวรสวิตเซอรแลนด โลซานน เจนีวา ทิราโน แซงตมอริท ลิกเตนสไตน แองเกิล
เบิรก อินเทอรลาเกน เบิรน มารคกาสเซ ถนนจุงเคอรนกาสเซ นาฬิกา ไซท
กล็อคเคน หลุมหมี โลซานน แทซ เซอรแมท มองเทรอซ ปราสาทซีลอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานมิวนิค - เซนตมอริทซ - รถไฟเบอนีนาเอ็กเพรส - ลิค
เทนชไตน - ปราสาทวาดุซ   

Liechtenstein
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 แองเก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก -
สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - ทะเลสาบลูเซิรน   

Lucern Hotel
หรือเทียบเทา

4 อินเทอรลาเคน - เบิรน - มารคกาสเซ - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - หอ
นาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน) - ศาลาวาการกรุงเบิรน - บอหมีสีนาตาล -
โลซานน

  
Holiday Inn
Airport Hotel
หรือเทียบเทา

5 แทซ - เซอรแมท - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง - เจนีวา   
Lully Hotel
หรือเทียบเทา

6 ทะเลสาบเจนีวา - น้ําพุจรวด - นาฬิกาดอกไม - ทาอากาศยานเจนีวา    -

7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

11 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

3 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 ฿48,999 ฿48,999 ฿48,999 ฿8,500

14 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

23 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

6 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

14 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

25 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

3 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

15 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

26 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

8 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

9 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

17 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500



5 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

12 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500

21 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 ฿46,999 ฿46,999 ฿46,999 ฿8,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานมิวนิค - เซนตมอริทซ - รถ
ไฟเบอนีนาเอ็กเพรส - ลิคเทนชไตน - ปราสาทวาดุซ

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 บาย

17.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจา
หนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง

ค่ํา

20.35 น. เดินทางสูสนามบินมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) เท่ียวบินท่ี EK373/EK101

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ

07.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว...

นําทานเดินทางสู ประเทศสวิสเซอรแลนด ณ เมืองทิราโน (TIRANO) (159 กม.) เมืองเล็กๆ อยูในแควนเวทตินทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลี และสวิส ใหทานเพลิดเพลินตลอดเสนทางไปดวยบานเรือน
สไตลอิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนนความเรียบงายทามกลางบรรยากาศแหง
ธรรมชาติ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองแซงตมอริท (ST. MORITZ) (57 กม.) เพ่ือน่ังรถไฟสายโรแมนติก BERNINA ทานจะไดสัมผัสกับ
ความสวยงามมิรูลืมแหงขุนเขา ทะเลสาบ ธารน้ําแข็ง น้ําตก ลานหิมะ จากนั้นใหทานไดอิสระกับการเดินทางเลนชมความ
สวยงามตัวเมือง



นําทานเดินทางสู เมืองลิกเตนสไตน (LIECHTENSTEIN) ชม (ภายนอก) ปราสาทวาดุซ (VADUZ CASTLE) วิวเมือง
ไดแทบทุกทิศทาง เน่ืองจากตัวปราสาทนั้นตั้งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Liechtenstein Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานมิวนิค

 เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ ทาอากาศยานแหง
น้ีตั้งอยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เซนตมอริทซ

รถไฟเบอนีนาเอ็กเพรส

ลิคเทนชไตน

 บาย

เป็นเมืองรีสอรทหรูในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบนสวน
หน่ึงของเทือกเขาแอลปในระดับความสูงท่ี 1775 ม. เหนือน้ําทะเล ซ่ึงทางตะวันออกของ
เทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหงานสูงท่ีสุด ท่ีระดับ 4049 ม. อยูหางจากตัว
เมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมสําหรับกลุมคนชั้น
สูง และมีลานสกีท่ีราคาแพงเป็นอันดับตนๆ ของโลก

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด อิตาลี เป็นเสนทางท่ีเนนเรื่องการชม
ทิวทัศน ท่ีสวยงาม ท้ังหิมะ และทุงหญา

ประเทศท่ีไมคอยเป็นท่ีรูจักในดานของการทองเท่ียวสําหรับคนไทย แตจริงๆแลวประเทศ
เล็กๆแหงน้ีแมจะเป็นประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล เน่ืองจากวาตั้งอยูทางตะวันตกของ
ทวีปยุโรป และพ้ืนท่ีสวนใหญถูกคลอบคลุมไปดวยภูเขาสูง ปัจจุบันประเทศลิกเตนสไตน
จึงกลายเป็นท่ีนิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บ
ภาษีตํ่ามากประเทศหน่ึงดวย



วันท่ี 3 แองเก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิรน -
สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)
- ทะเลสาบลูเซิรน

ปราสาทวาดุซ
เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง เป็นท่ีพํานักของเจาชายแหงลิก
เตนสไตน ปราสาทแหงน้ีตั้งชื่อตามเมืองท่ีอยู ปัจจุบันตัวปราสาทนั้นไมเปิดใหสาธารณะ
ท่ัวไปเขาชมแลว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Liechtenstein Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสู เมืองแองเกิลเบิรก (ENGELBERG) (165 กม.)

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขาทิตลิต ท่ีมีความสูง 3,020 เมตร จากระดับน้ําทะเลใหทานไดสนุกกับการเลนหิมะบน
ยอดเขา

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด ..อิสระถายรูป
กับ อนุสาวรียสิงโตหิน สัญลักษณของทหารสวิสฯ

จากนั้นถายรูปกับ สะพานไมโบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิรน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Lucern Hotel หรือเทียบเทา

แองเกิ้ลเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แองเกิ้ลเบิรก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดท่ีตองหาโอกาสมาเยือน
สักครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลิส" ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดับ
น้ําทะเลหน่ึงกวา 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็น
อีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทท่ีใหญท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด

 บาย



กระเชาไฟฟาโรแตร

ยอดเขาทิตลิส

ลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

ทะเลสาบลูเซิรน

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชในการเดินทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส ซ่ึงตัวกระเชานั้นมีพ้ืนท่ีหมุนได
อยางชาๆเพ่ือใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

เป็นภูเขาท่ีมีความชันท่ี สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัตตาคารอยูบนยอดเขาท่ี
สามารถ ชมทิวทัศนโดยรอบได

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

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูในสวนกลางของประเทศสวิตเซอรแลนด มีขนาดใหญเป็นอันดับสี่
ของประเทศ ตัวทะเลสาบมีรูปรางท่ีโคงงอแบบซับซอน รอบๆ ทะเลสาบมีเสนทางการเดิน
ปามากมาย รวมท้ังเสนทางขี่จักรยานพ้ืนราบ และเสนทางจักรยานภูเขา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 อินเทอรลาเคน - เบิรน - มารคกาสเซ - ถนนจุงเคอรนกาสเซ -
ถนนกรัมกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)
- ศาลาวาการกรุงเบิรน - บอหมีสีนําตาล - โลซานน

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 Lucern Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (69 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง
กลางเมืองทามกลางเทือกเขานอยใหญ นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยางท่ีหลายคนยัง
ไมเคยไดสัมผัส และยังเคยใชเป็นฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง “วันน้ีท่ีรอคอย“ อีกดวย

จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ นารัก
สรางสีสันใหตัวเมือง หรือชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (BERNE) (57 กม.) เมืองท่ีมีน้ําพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป และเป็นเมืองโลกทางดาน
วัฒนธรรมท่ีองคการยูเนสโกใหอนุรักษไว

นําทานชมเมืองเบิรน ชม มารคกาสเซ ยานเมืองเกาท่ีปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไม และรานเสื้อผาบูติค เป็นยานท่ีปลอด
รถยนตจึงเหมาะกับการเดินเท่ียว ชมอาคารเกาอายุ 200 - 300 ปี ชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ี
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ

ชม นาฬิกาไซทกล็อคเคน อายุ 800 ปีท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชม มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส
(ทาวนฮอลล) และ เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวท่ีเป็นสัญลักษณของกรุงเบิรน

นําทานน่ังรถโคชเขาสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (106 กม.) ตั้งอยูบนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีมีเสนห
โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษท่ี 4 ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ัง
ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ เมืองน้ียังเป็นเมืองท่ีมีความ
สําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จยา..

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Holiday Inn Airport Hotel หรือเทียบเทา

อินเทอรลาเคน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 บาย



เบิรน

มารคกาสเซ

ถนนจุงเคอรนกาสเซ

ถนนกรัมกาสเซ

หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)

ศาลาวาการกรุงเบิรน

เมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

ยานเมืองเกาท่ีปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค เป็นยานท่ีปลอดรถยนต
จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว

ถนนท่ีมีระดับสูงท่ีสุดของเมืองน้ี และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม ชอปป้ิงสินคา บนถนน
ท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี มีถนน ครัมกาสเซ ท่ีเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของ
เกาในอาคารโบราณ

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม
อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง

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

ท่ีน่ีคือตึกรัฐสภาประจําประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นสถานท่ีท่ีใหญโตและมี
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสวยงาม แตถาหากทานเดินไปทางดานหลังของศาลาวาการ จะ
สามารถชมวิวกรุงเบิรนจากมุมสูง ซ่ึงเป็นภาพท่ีงดงามมากๆ



วันท่ี 5 แทซ - เซอรแมท - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - มองเทรอซ -
ปราสาทชิลลอง - เจนีวา

บอหมีสีนําตาล

โลซานน

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

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน ท่ีสวยงาม และอากาศ
ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Airport Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (170 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศนสวยอันงดงามตลอดเสนทาง

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ เพ่ือเดินทางสู เมืองเซอรแมท

เดินทางถึง เมืองเซอรแมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีงดงามดุจสวรรคบนดินอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,620 เมตร
ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ ์โดยหามรถท่ีใชแกส และน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟา และรถมา ท่ีมีไวบริการนัก
ทองเท่ียว ซ่ึงทานจะประทับใจกับประสบการณการเดินทางครั้งน้ี ทานจะไดชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซ่ึงยอด
เขาน้ีเป็นโลโกของพาราเมาทพิคเจอรและอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท ไมรวมคาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

นําทานเดินทางกลับสูเมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ

บาย

ออกเดินทางตอสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศท่ีไดรับสมญานามวาเป็น ไขมุกริ
เวียราแหงสวิตเซอรแลนด และท่ีน่ียังเป็นศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ีเล่ืองชื่อจนไดรับความนิยมสูงสุดแหงหน่ึง
ของยุโรป

นําทานแวะถายภาพความงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรท่ีดีท่ีสุด และ
ทําเลท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของมองเทรอ อีกท้ังยังเคยเป็นสถานท่ีคุมขังนักโทษการเมืองท่ีมีชื่อเสียงในอดีตอีกดวย

นําทานเดินทางออกเดินทางสู เมืองเจนีวา (GENEVA) (94 กม.)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Lully Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



แทซ

เซอรแมท

เขาไคลนแมทเทอรฮอรน

เป็นเทศบาลในเขต Visp ของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูประมาณ 5 กิโลเมตรไปทาง
เหนือของเซอรแมท ท่ีน่ีถูกลอมรอบไปดวยเทือกเขาอันสูงชันท่ีมีสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง

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

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

มองเทรอซ

ปราสาทชิลลอง

เจนีวา

 บาย

เมืองเล็กๆแสนนารักท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา
(Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีลอมดวยน้ํา หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซ่ึงเป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยมของท้ังสวิ
สและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือคอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเล
สาปเจนีวา ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีทําให Lord Byron
เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซ่ึง
มาจากชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร นักเทศนจากเจนีวา ท่ีถูกจองจําอยูในปราสาท
แหงน้ีและภายหลังไดถูกปลอยตัว

เป็นนครแหงความงาม เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบและน้ําพุ
เป็นสัญลักษณของเมือง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป และยังเป็น
เมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 ทะเลสาบเจนีวา - น้ําพุจรวด - นาฬิกาดอกไม - ทาอากาศยานเจ
นีวา

 หมายเหตุ เขาเกรอนากรัท ไมรวมคาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

 Lully Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวากันวาเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไมมีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายตางประเทศ ศาสนาและเป็น
ท่ีตั้งของธนาคารจํานวนมาก ชม ทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุจรวด (JET D’EAU) ท่ีสามารถสงน้ําขึ้นทองฟาไดสูงถึง 140 เมตร
และเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา ชม นาฬิกาดอกไม ท่ีสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา.......แลวอิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย

14.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK090/EK384

ทะเลสาบเจนีวา

นํ้าพุจรวด

นาฬิกาดอกไม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทะเลสาบท่ีอยูตรงชายแดนของฝรั่งเศสและสวิตเซอรแลนด มีอีกชื่อเรียกวาทะเลสาบ
เลอม็อง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับตนๆ ของยุโรป มีพ้ืนท่ีหลักอยู
แถบๆ เมืองเจนีวา โดยกินพ้ืนท่ีบางสวนของประเทศฝรั่งเศส ไปถึงเมืองโลซานน และสุด
ขอบทะเลอีกฝ่ังท่ีเมืองมองเทรอซ นอกจากน้ียังเคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง
4 ครั้ง

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีตั้งโดดเดนเป็นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนีวา น้ําพุแหงน้ีไดกลายเป็น
สัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย เจ็ตโดมีความสูงกวา 140 เมตร พุงสูอากาศดวย
ความเร็วกวา 200 กม / ชม. วากันวาละอองน้ําท่ีกระจายไปโดยรอบน้ําพุนั้นมีมากกวา
500 ลิตรตอวินาทีเลยทีเดียว

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

 บาย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

ทาอากาศยานเจนีวา
รูจักกันในชื่อวา ทาอากาศยานกวงแทร็ง เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการแกเมืองเจนีวา
ประเทศสวิสเซอรแลนด มีพ้ืนท่ีติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับฝรั่งเศส และ
ยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากท้ังสองประเทศ ผูโดยสารบนเท่ียวบินท่ีมาจากหรือจะ
ไปฝรั่งเศสไมตองผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด หากยังคง
อยูในพ้ืนท่ีฝรั่งเศสของทาอากาศยาน การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากท้ังสอง
ประเทศ ทําใหเจนีวากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป

 กิจกรรม เชา

06.50 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0650-0930

บาย

12.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได

เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใช
จายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง
ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ….

หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

ทางบริษัทฯ เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

่ ๋ ่ ้



ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน

เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

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

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะขอรับลูกคารายตอไป 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1.    คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะ

ตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง)

2.    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.    คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4.    คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

5.    คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  

6.    คาวีซาเชงเกน

7.    คาทิปทุกอยาง

8.    คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  คาประกันอุบัติเหตุการเดิน
ทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บ
ปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทานั้น)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]เทานั้น
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ คาบริการ
พิเศษตางๆ

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 



วีซา
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ืออัพเดทขอมูลเอกสารอีกครั้งนึง)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา เดอะพลาซา, ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กทม 10330
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการย่ืนเป็นหมูคณะ ตองมีจํานวน
15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเป็นผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคา
ใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีคิวแลวจะไปย่ืน 1,500

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซา
ดวย) 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3.5*4.5 ซม.)

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-80% ของภาพอยางชัดเจน
2.1    ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ
2.2    ใบหูและค้ิวจะตองปรากฏบนภาพถาย

3. หลักฐานการเงิน

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เป็น Statement เทานั้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามี
ภรรยา เทานั้น)
3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**

4. หลักฐานการทํางาน 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการ อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การคา(พค.0403)
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตท่ีย่ืน)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน 
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนามรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 



- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร
มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport ***
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม
(ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ)

คาแปลเอกสารในกรณีย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับย่ืนเป็นผูเรียกเก็บ)
 

หมายเหตุ
กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางเก็บคามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
/ คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)

กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
ประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว 
 

่ ่



กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


