#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

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานมิวนิค - เซนตมอริทซ - รถไฟเบอนีนา เอ็กเพรส - ลิค
เทนชไตน - ปราสาทวาดุซ



3

แองเกิ้ลเบิรก - กระเชา ไฟฟ า โรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - ทะเลสาบลูเซิรน



4

อินเทอรลาเคน - เบิรน - มารคกาสเซ - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - หอ
นาฬิ กาประจํา เมือง (นาฬิ กาไซทกล็อคเคน) - ศาลาวา การกรุงเบิรน - บอหมีสีน า ตาล โลซานน



แทซ - เซอรแมท - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง - เจนีวา

5
6
7

โรงแรม



-





Liechtenstein
Hotel หรือ
เทียบเทา





Lucern Hotel
หรือเทียบเทา





Holiday Inn
Airport Hotel
หรือเทียบเทา







Lully Hotel
หรือเทียบเทา

ทะเลสาบเจนีวา - นํ ้า พุจ รวด - นาฬิ กาดอกไม - ทา อากาศยานเจนีวา







-

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-





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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บาย
17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน เตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจา
หน าที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง
คํ่า
20.35 น. เดินทางสูสนามบินมิวนิ ค โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) เที่ยวบินที่ EK373/EK101



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานมิวนิค - เซนตมอริทซ - รถ
ไฟเบอนีนาเอ็กเพรส - ลิคเทนชไตน - ปราสาทวาดุซ
เชา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
07.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิ ค หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว...
นํ าทานเดินทางสู ประเทศสวิสเซอรแลนด ณ เมืองทิราโน (TIRANO) (159 กม.) เมืองเล็กๆ อยูในแควนเวทตินทางตอน
เหนื อของประเทศอิต าลี เป็ นเมืองชายแดนระหวางประเทศอิต าลี และสวิส ใหทานเพลิดเพลินตลอดเสนทางไปดวยบานเรือน
สไตลอิต าเลียนริมทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เน นความเรียบงายทามกลางบรรยากาศแหง
ธรรมชาติ
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู เมืองแซงตมอริท (ST. MORITZ) (57 กม.) เพื่อนั่ งรถไฟสายโรแมนติก BERNINA ทานจะไดสัมผัสกับ
ความสวยงามมิรูลืมแหงขุนเขา ทะเลสาบ ธารนํ้ าแข็ง นํ้ าตก ลานหิมะ จากนั ้นใหทานไดอิสระกับการเดินทางเลนชมความ
สวยงามตัวเมือง

นํ าทานเดินทางสู เมืองลิกเตนสไตน (LIECHTENSTEIN) ชม (ภายนอก) ปราสาทวาดุซ (VADUZ CASTLE) วิวเมือง
ไดแทบทุกทิศทาง เนื่ องจากตัวปราสาทนั ้นตั้งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พัก Liechtenstein Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
สนามบินเมืองดูไบ เป็ นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็ น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานมิวนิค
หรือชื่ออยางเป็ นทางการวา ทาอากาศยานมิวนิ กฟรานซโยเซฟชเทราซ ทาอากาศยานแหง
นี้ ต ั้งอยูที่มิวนิ ก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิ กเป็ นทาอากาศที่ใหญเป็ นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิ รต และเป็ นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา



บาย

เซนตมอริทซ
เป็ นเมืองรีสอรทหรูในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิต เซอรแลนด ตั้งอยูบนสวน
หนึ่ งของเทือกเขาแอลป ในระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนื อนํ้ าทะเล ซึ่งทางตะวันออกของ
เทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหงานสูงที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยูหางจากตัว
เมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมสําหรับกลุมคนชั้น
สูง และมีลานสกีที่ราคาแพงเป็ นอันดับตนๆ ของโลก

รถไฟเบอนีนาเอ็กเพรส
เสนทางรถไฟเสนนี้ ขามเขตุแดนสวิต เซอรแลนด อิต าลี เป็ นเสนทางที่เน นเรื่องการชม
ทิวทัศน ที่สวยงาม ทั้งหิมะ และทุงหญา

ลิคเทนชไตน
ประเทศที่ไมคอยเป็ นที่รูจักในดานของการทองเที่ยวสําหรับคนไทย แตจริงๆแลวประเทศ
เล็กๆแหงนี้ แมจะเป็ นประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล เนื่ องจากวาตั้งอยูทางตะวันตกของ
ทวีปยุโรป และพื้นที่สวนใหญถ ูกคลอบคลุมไปดวยภูเขาสูง ปั จจุบันประเทศลิกเตนสไตน
จึงกลายเป็ นที่นิยมของนั กเลนกีฬาฤดูหนาว และยังมีช่ อ
ื เสียงในฐานะเป็ นประเทศที่เก็บ
ภาษีต ํ่ามากประเทศหนึ่ งดวย

ปราสาทวาดุซ
เป็ นปราสาทที่ต ั้งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง เป็ นที่พํานั กของเจาชายแหงลิก
เตนสไตน ปราสาทแหงนี้ ต ั้งชื่อตามเมืองที่อยู ปั จจุบันตัวปราสาทนั ้นไมเปิ ดใหสาธารณะ
ทั่วไปเขาชมแลว



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Liechtenstein Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

แองเกิ้ลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิรน สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)
- ทะเลสาบลูเซิรน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองแองเกิลเบิรก (ENGELBERG) (165 กม.)
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทาน นั่ งกระเชาไฟฟ าขึ้นสูยอดเขาทิต ลิต ที่มีความสูง 3,020 เมตร จากระดับนํ้ าทะเลใหทานไดสนุกกับการเลนหิมะบน
ยอดเขา
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด ..อิสระถายรูป
กับ อนุสาวรียสิงโตหิน สัญลักษณของทหารสวิสฯ
จากนั ้นถายรูปกับ สะพานไมโบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิรน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พัก Lucern Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แองเกิ้ลเบิรก
แองเกิ้ลเบิรก เป็ นอีกหนึ่ งเมืองรีสอรทชั้นนํ าของสวิต เซอรแลนดที่ต องหาโอกาสมาเยือน
สักครั้ง โดยตัวเมืองนั ้นตั้งอยูบนเนิ นเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิต ลิส" ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับ
นํ้ าทะเลหนึ่ งกวา 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปั จจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็ น
อีกหนึ่ งอัลไพน รีสอรทที่ใหญที่สุดในภาคกลางของสวิต เซอรแลนด



บาย

กระเชาไฟฟาโรแตร
เป็ นกระเชาไฟฟ าที่ใชในการเดินทางขึ้นสูยอดเขาทิต ลิส ซึ่งตัวกระเชานั ้นมีพื้นที่หมุนได
อยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนี ยภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

ยอดเขาทิตลิส
เป็ นภูเขาที่มีความชันที่ สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัต ตาคารอยูบนยอดเขาที่
สามารถ ชมทิวทัศน โดยรอบได

ลูเซิรน
เป็ นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่ งในสวิสเซอรแลนด ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทองเที่ยว เมืองลู
เซิรนเป็ นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝั่งดานตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทะเล
สาบลูเซิรน ที่มีช่ อ
ื เรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนป าไม เมืองนี้ แบงออกเป็ น 2 สวน สวน
ที่อยูดานตะวันออกเป็ นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปี แลว กับสวนเมืองใหมที่แยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็ นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็ น
เมืองใหม สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็ นเมืองที่สรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็ นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็ นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

สิงโตหินแกะสลัก
เป็ นอนุสาวรียที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็ นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสที่ต ายใน
หน าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งสวนใหญเป็ นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซื่อสัต ยใน
หน าที่ แกะสลักอยูบนหน าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซื่อสัต ยและรักภักดี ที่เสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)
เป็ นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมนํ้ารอยส เป็ น
สัญลักษณและประวัต ิศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังป อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้ า ที่จั่วแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่องราวประวัต ิความเป็ นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็ น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานนี้ เคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

ทะเลสาบลูเซิรน
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูในสวนกลางของประเทศสวิต เซอรแลนด มีขนาดใหญเป็ นอันดับสี่
ของประเทศ ตัวทะเลสาบมีรูปรางที่โคงงอแบบซับซอน รอบๆ ทะเลสาบมีเสนทางการเดิน
ป ามากมาย รวมทั้งเสนทางขี่จักรยานพื้นราบ และเสนทางจักรยานภูเขา



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Lucern Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อินเทอรลาเคน - เบิรน - มารคกาสเซ - ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนกรัมกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)
- ศาลาวาการกรุงเบิรน - บอหมีสีนําตาล - โลซานน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (69 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง
กลางเมืองทามกลางเทือกเขาน อยใหญ นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้ แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยางที่หลายคนยัง
ไมเคยไดสัมผัส และยังเคยใชเป็ นฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง “วันนี้ ที่รอคอย“ อีกดวย
จากนั ้นอิสระใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ น ารัก
สรางสีสันใหต ัวเมือง หรือชอปปิ้ งสินคาคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู เมืองเบิรน (BERNE) (57 กม.) เมืองที่มีนํ้าพุมากที่สุดเมืองหนึ่ งของยุโรป และเป็ นเมืองโลกทางดาน
วัฒนธรรมที่องคการยูเนสโกใหอนุรักษไว
นํ าทานชมเมืองเบิรน ชม มารคกาสเซ ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไม และรานเสื้อผาบูต ิค เป็ นยานที่ปลอด
รถยนตจึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเกาอายุ 200 - 300 ปี ชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ
ชม นาฬิกาไซทกล็อคเคน อายุ 800 ปี ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชม มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส
(ทาวน ฮอลล) และ เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัต วที่เป็ นสัญลักษณของกรุงเบิรน
นํ าทานนั่ งรถโคชเขาสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (106 กม.) ตั้งอยูบนฝั่ งเหนื อของทะเลสาบเจนี วา เป็ นเมืองที่มีเสน ห
โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ งของสวิต เซอรแลนด มีประวัต ิศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ตั้งอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ ง
ทะเลสาบเจนี วา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ ยังเป็ นเมืองที่มีความ
สําคัญสําหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จยา..
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พัก Holiday Inn Airport Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อินเทอรลาเคน
เป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและน าคนหาเมืองหนึ่ ง สัมผัสความงามที่เป็ น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซึ่งถือเป็ นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครที่ชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหนึ่ งที่นาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั ้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศน อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสน
สูงชะลูด



บาย

เบิรน
เมืองหลวงของสวิต เซอรแลนด เป็ นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะสถานที่
ที่มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิต ดีที่สุดในโลก

มารคกาสเซ
ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูต ิค เป็ นยานที่ปลอดรถยนต
จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

ถนนจุงเคอรนกาสเซ
ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองนี้ และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม ชอปปิ้ งสินคา บนถนน
ที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ มีถ นน ครัมกาสเซ ที่เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของ
เกาในอาคารโบราณ

ถนนกรัมกาสเซ
เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม
อายุ 800 ปี ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง

หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)
หอนาฬิกาแหงนี้ มีความโดดเดนในสถาปั ต ยกรรมการสรางดวยความสวยงาม หน าปั ดทํา
ดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหน าปั ดขนาดเล็กอีกหนึ่ งเรือนอยูดานลางภายในหน าปั ด
นาฬิกาขนาดเล็กจะ แสดงเวลา วัน เดือน ปี และ จักรราศี สรางเพื่อเป็ นประตูเมือง
ไฮไลทที่ต องรอชมทุก ๆ 5 นาที กอนจะครบรอบชั่วโมงจะมีต ุกกาออกมาเตนระบํา

ศาลาวาการกรุงเบิรน
ที่นี่คือตึกรัฐสภาประจําประเทศสวิต เซอรแลนด เป็ นสถานที่ที่ใหญโตและมี
สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิคที่สวยงาม แตถ าหากทานเดินไปทางดานหลังของศาลาวาการ จะ
สามารถชมวิวกรุงเบิรนจากมุมสูง ซึ่งเป็ นภาพที่งดงามมากๆ

บอหมีสีนําตาล
บอหมีนี้สัญลักษณของกรุงเบิรน เพราะวามีประวัต ิความเป็ นมาเกาแก ตั้งแตสมัยผูครอง
เบิรนในยุคนั ้นไดออกลาสัต ว สัต วต ัวแรกที่ลาได คือ หมี จึงไดต ั้งชื่อเมืองนี้ วา เบิรน
เบิรนสามารถอนุรักษสัญลักษณ และประวัต ิศาสตรความเป็ นมาเป็ นไปของเมืองไดดี บอ
เลี้ยงหมีที่วานี่ เป็ นหน า เป็ นตา ของเมือง เบิรน เพราะวากอนที่แขกตางเมืองจากประ
เทศไหนๆ เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต องแวะเขามาชม เจาหมีกอน เพราะวาบอหมีต ั้งอยูกอนเขา
เมือง

โลซานน
เป็ นเมืองที่มีเสน หโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ งของประเทศสวิต เซอรแลนด ตั้งอยูบน
เนิ นเขาริมฝั่ งทะเลสาบเจนี วา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน ที่สวยงาม และอากาศ
ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนั กทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Inn Airport Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

แทซ - เซอรแมท - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - มองเทรอซ ปราสาทชิลลอง - เจนีวา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (170 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน สวยอันงดงามตลอดเสนทาง
นํ าทานเดินทางสูสถานี รถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู เมืองเซอรแมท
เดินทางถึง เมืองเซอรแมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรคบนดินอยูสูงกวาระดับนํ้ าทะเลถึง 1,620 เมตร
ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ ์ โดยหามรถที่ใชแกส และนํ้ ามันเขามา นอกจากรถไฟฟ า และรถมา ที่มีไวบริการนั ก
ทองเที่ยว ซึ่งทานจะประทับใจกับประสบการณการเดินทางครั้งนี้ ทานจะไดชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซึ่งยอด
เขานี้ เป็ นโลโกของพาราเมาทพิคเจอรและอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท ไมรวมคาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหน าทัวร
นํ าทานเดินทางกลับสูเมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
บาย
ออกเดินทางตอสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็ นเมืองพักตากอากาศที่ไดรับสมญานามวาเป็ น ไขมุกริ
เวียราแหงสวิต เซอรแลนด และที่นี่ยังเป็ นศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนไดรับความนิ ยมสูงสุดแหงหนึ่ ง
ของยุโรป
นํ าทานแวะถายภาพความงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุด และ
ทําเลที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็ นสถานที่คุมขังนั กโทษการเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงในอดีต อีกดวย
นํ าทานเดินทางออกเดินทางสู เมืองเจนี วา (GENEVA) (94 กม.)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พัก Lully Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แทซ
เป็ นเทศบาลในเขต Visp ของประเทศสวิต เซอรแลนด ตั้งอยูประมาณ 5 กิโลเมตรไปทาง
เหนื อของเซอรแมท ที่นี่ถ ูกลอมรอบไปดวยเทือกเขาอันสูงชันที่มีสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติที่ราบสูงที่ดีที่สุดแหงหนึ่ ง

เซอรแมท
ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง 1,620 เมตร จากระดับนํ้ าทะเล และสามารถมองเห็นยอด
Matterhorn ไดชัดเจน เป็ นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานสวิสโบราณ เป็ นเมือง
ทองเที่ยวสําหรับสกีที่ต ิดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ ที่
เป็ นเมืองเล็ก เ

เขาไคลนแมทเทอรฮอรน
เป็ นภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงมากในเทือกเขาแอลป (Alps) มีรูปทรงปิ รามิด ตั้งอยูระหวางประ
เทศสวิต เซอรแลนดและอิต าลี สูงจากระดับนํ้ าทะเล 4,478 เมตร เขาลูกนี้ ดานหนึ่ งอยูใน
เขตแดนของประเทศสวิส อีกดานหนึ่ งอยูในเขตแดนของประเทศอิต าลี



บาย

มองเทรอซ
เมืองเล็กๆแสนน ารักที่ต ั้งอยูบนชายฝั่ งทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบเจนี วา
(Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยที่เป็ นที่ช่ น
ื ชอบของนั กทองเที่ยวจํานวนมาก

ปราสาทชิลลอง
เป็ นปราสาทที่ต ั้งอยูในสวิต เซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซึ่งเป็ น
ปราสาทที่ลอมดวยนํ้ า หรือเรียกไดวาเป็ นเกาะเล็กซึ่งเป็ นจุดทองเที่ยวยอดนิ ยมของทั้งสวิ
สและยุโรปเป็ นปราสาทเกาแกที่สรางขึ้นมาเพื่อคอยเก็บคาผานทางของเรือที่ลองผานทะเล
สาปเจนี วา ภายหลังปราสาทแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงเนื่ องจากเป็ นสถานที่ที่ทําให Lord Byron
เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซึ่ง
มาจากชีวิต จริงของ ฟรองซัว เดอ โบนี วาร นั กเทศน จากเจนี วา ที่ถ ูกจองจําอยูในปราสาท
แหงนี้ และภายหลังไดถ ูกปลอยตัว

เจนีวา
เป็ นนครแหงความงาม เป็ นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบและนํ้ าพุ
เป็ นสัญลักษณของเมือง เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป และยังเป็ น
เมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Lully Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

เขาเกรอนากรัท ไมรวมคาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหน าทัวร

ทะเลสาบเจนีวา - นํ้าพุจรวด - นาฬิกาดอกไม - ทาอากาศยานเจ
นีวา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ชมเมืองเจนี วา เมืองที่วากันวาเป็ นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายตางประเทศ ศาสนาและเป็ น
ที่ต ั้งของธนาคารจํานวนมาก ชม ทะเลสาบเจนี วา และ นํ้ าพุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถสงนํ้ าขึ้นทองฟ าไดสูงถึง 140 เมตร
และเป็ นสัญลักษณอยางหนึ่ งของเจนี วา ชม นาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนี วาบงบอกถึงความสําคัญของ
อุต สาหกรรมการผลิต นาฬิกาที่มีต อเจนี วา.......แลวอิสระใหทานชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย
14.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK090/EK384



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลสาบเจนีวา
เป็ นทะเลสาบที่อยูต รงชายแดนของฝรั่งเศสและสวิต เซอรแลนด มีอีกชื่อเรียกวาทะเลสาบ
เลอม็อง (Lac Leman) เป็ นทะเลสาบที่ใหญเป็ นอันดับตนๆ ของยุโรป มีพื้นที่หลักอยู
แถบๆ เมืองเจนี วา โดยกินพื้นที่บางสวนของประเทศฝรั่งเศส ไปถึงเมืองโลซานน และสุด
ขอบทะเลอีกฝั่ งที่เมืองมองเทรอซ นอกจากนี้ ยังเคยมีเรือดํานํ้ ามาสํารวจทะเลสาบนี้ แลวถึง
4 ครั้ง

นํ้าพุจรวด
เป็ นนํ้ าพุขนาดใหญที่ต ั้งโดดเดนเป็ นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนี วา นํ้ าพุแหงนี้ ไดกลายเป็ น
สัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย เจ็ต โดมีความสูงกวา 140 เมตร พุงสูอากาศดวย
ความเร็วกวา 200 กม / ชม. วากันวาละอองนํ้ าที่กระจายไปโดยรอบนํ้ าพุนั้นมีมากกวา
500 ลิต รตอวินาทีเลยทีเดียว

นาฬิกาดอกไม
สัญลักษณของเจนี วาที่ต ั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน ดอกไมรอบๆก็จะเปลี่ยนแบบไป
เรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล มีชนิ ด 2เข็ม และ 3เข็ม ขนาดตั้งแต 100-1,000ซ.ม.หรือ
มากกวา และหน าปั ดนาฬิกามีความชันได ไมจํากัดองศา สามารถใชกระแสไฟฟ าหรือ
พลังงานแสงอาทิต ยได ไฟฟ าดับยังสามารถใชงานได นาฬิกาดอกไมเป็ นสัญลักษณแสดง
ถึงความมีช่ อ
ื เสียงของเมืองเจนี วาในเรื่องของอุต สาหกรรมนาฬิกานั่ นเอง



บาย

ทาอากาศยานเจนีวา
รูจักกันในชื่อวา ทาอากาศยานกวงแทร็ง เป็ นทาอากาศยานที่ใหบริการแกเมืองเจนี วา
ประเทศสวิสเซอรแลนด มีพื้นที่ต ิดกับพรมแดนระหวางสวิต เซอรแลนดกับฝรั่งเศส และ
ยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทั้งสองประเทศ ผูโดยสารบนเที่ยวบินที่มาจากหรือจะ
ไปฝรั่งเศสไมต องผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรของสวิต เซอรแลนด หากยังคง
อยูในพื้นที่ฝรั่งเศสของทาอากาศยาน การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทั้งสอง
ประเทศ ทําใหเจนี วากลายเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
06.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0650-0930
บาย
12.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
สนามบินเมืองดูไบ เป็ นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็ น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญมาก



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได
เชน การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใช
จายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง
ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ….
หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด
ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ าหนั ก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่เช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต าม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคา
ธรรมเนี ยมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่ม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
ทางบริษัทฯ เป็ นแคต ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัต ิวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูต ฯเทานั ้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ น
ื เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ น
ื ชักชวนผูผ่ น
ื ใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเป็ นสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต ํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ต องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
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ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนั กงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั ้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน
เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหน า พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั ้น (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะ
ตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.

คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4.

คาหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ

5.

คาหองพักในโรงแรมที่ระบุต ามรายการหรือเทียบเทา

6.

คาวีซาเชงเกน

7.

คาทิปทุกอยาง

8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุการเดิน
ทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัต ิเหตุ และเจ็บ
ป วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทานั ้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]เทานั ้น

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมจัดทําหนั งสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางของไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต องการใบกํากับภาษี
4. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ คาบริการ
พิเศษตางๆ
6. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

วีซา
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทขอมูลเอกสารอีกครั้งนึ ง)
ใชเวลาทําการอนุมัต ิวีซานั บจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยย่ น
ื วีซา เดอะพลาซา, ชั้น 4 ยูนิต ที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กทม 10330
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซาหนั งสือเดินทางตองนํ าสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัต ิวีซา ไมสามารถดึงหนั งสือเดินทางออกมาได
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั ้น โดยการยื่นเป็ นหมูคณะ ตองมีจํานวน
15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเป็ นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั ้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคา
ใชจายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีคิวแลวจะไปยื่น 1,500
1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ตองมีหน าเหลือสําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า อายุการใชงานเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนั งสือเดินทางเลมเกา กรุณานํ ามาประกอบการยื่นวีซา
ดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหน าตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั ้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหน ากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3.5*4.5 ซม.)
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหน า 70-80% ของภาพอยางชัดเจน
2.1 ถายจากดานหน าโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหน าหรือศีรษะ
2.2 ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เป็ น Statement เทานั ้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็ น พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามี
ภรรยา เทานั ้น)
3.2.1. ตองทําเป็ นหนั งสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถ ูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูต ิบัต ร ทะเบียนบาน
**สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการ อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การคา(พค.0403)
- เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุต ําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูต ที่ย่ น
ื )
- นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูต ที่ย่ น
ื )
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัต รประชาชน
- สําเนาสูต ิบัต ร (กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนามรณะบัต ร (ถามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไมถ ึง 20 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุต ร
เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต มารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุต รเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนั งสือระบุยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับใคร
มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต รแต
เพียงผูเดียว
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport ***
- กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุต รที่สถานทูต ดวย ทั้ง
สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั ้น)
7. ทานไมจําเป็ นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั ้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต แจงขอเพิ่มเติม
(ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูต มีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ)
คาแปลเอกสารในกรณีย่ น
ื เดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเป็ นผูเรียกเก็บ)

หมายเหตุ
กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิ ดทําการในวันอาทิต ย, ขอสงวนสิทธิก
์ ารยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั ้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ขอความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัต ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบัต ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัต ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่ องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามความจําเป็ น
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึ งถึงผล
ประโยชน ต ลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางเก็บคามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
/ คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึ ง)
กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัต ิเหตุ,เจ็บป วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยต ามที่ทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั ้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต างประเทศ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
ประเทศ) ทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนี ยมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว

่

่

กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

