


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินซูริค	-	กรุงเบิรน	-	หอนาฬิกาประจําเมือง	หรือ	นาฬกา
ไซทกล็อคเคน	-	จตุรัสรัฐสภา	-	เมืองโลซานน	-	เมืองเวเวย	-
มองเทรอซ	-	ทะเลสาบเจนีวา

พักที่	EDEN	PALACE
AU	LAC	HOTEL
MONTREUX	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองเซอรแมท	-	เคเบิ้ลคารแมทเทอรฮอรนกลาเซียรพาราไดซ
-	แมทเทอรฮอรน	-	ไคลนแมทเทอร

พักที่	HOTEL	POLLUX
ZERMATT	หรือเทียบ
เทา

4 รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส	-	อันเดอรแมท	-	ลูกาโน	-
ทะเลสาบโคโม	-	เทือกเขําแอลป	-	เมืองซอนดริโอ

พักที่	ROMANTIK
GRAND	HOTEL
DELLA	POSTA	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองทิราโน	-	เบอนีนาเอ็กเพรส	-	เทือกเขําแอลป	-	สะพานโคง
วงกลม	-	ซังตมอริทซ	-	อินเทอรลาเกน

พักที่	HOTEL
BELLEVUE
INTERLAKEN	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

6 กรินเดอรวาล	-	JUNGFRAUBAHN	-	กลาเซียร	3000	-	ลาน
สฟิงซ	-	ธารน้ําแข็งอเลิทซ	กลาเซียร	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	อินเท
อรลาเกน	-	เลาเทิรนบรุนเนน

พักที่	HOTEL
METROPOLE
INTERLAKEN	4	ดาว
หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

7 เมืองซูริค	(Zurich)	-	สนามบินซูริค

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

11	พ.ย.	60	-	18	พ.ย.	60 96,000	บาท 96,000	บาท 96,000	บาท 7,000	บาท



ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,	ราน
อาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ
ลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได
หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว	เพราะทางบ

ริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร	หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

ชวงคํ่า
21.30	น.	พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D	16-19	สาย

การบินไทย	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.35	น.	เดินทางสูนครซูริค	โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่	TG970
06.55	น.	คณะถึงสนามบินนครซูริค	รถโคชรอรับแลวเดินทางสูกรุงเบิรน	นครหลวงอันงามสงาของประเทศ

และเป็นเมืองมรดกโลกอันลํ้าคาที่ไดรับการอนุรักษมาสูปัจจุบัน	เบิรน	ถูกสรางขึน้ในยุคกลางของยุโรป	องค
การยูเนสโก	ประกาศใหสวนหน่ึงของเบิรนเป็นเมืองมรดกโลก
ชมหอนาฬิกาทีมี่หนาปัดขนาดใหญ	มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งครอมอยูครึ่งถนน
ผานชมโบสถ	จัตุรัสรัฐสภา	และยานเมืองเกาที่มีรานคาเรียงรายมากมาย	ผานชมน้ําพุที่ตั้งอยูกลางถนนเป็น

ระยะๆ	อยางสวยงาม	มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเสนหน่ึงของยุโรป	สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	นําคณะเดินทางสูเมืองโลซานน	เมืองที่คนไทยรูจักดีในสวิส	นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จ

ยาแลว	พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว	ทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีอีกดวย
ผานชมเมืองเวเวย	ที่แมแตศิลปินตลกแหงฮอลลีวูด	“ชาลี	แชลปปลิ้น”	ยังหลงใหลและไดอาศัยอยูที่น่ีใน

บั้นปลายชีวิต	สูจุดหมายปลายทางที่เมือง	มงตเทรอซ	เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียง	ทั้งในฤดูรอนและ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา	ซึ่งไดรับสมญานามวาริเวียราแหงสวิตเซอรแลนด

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
พักที	่EDEN	PALACE	AU	LAC	HOTEL	MONTREUX	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม
หนาปัดทําดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยู
ดานลางภายในหนาปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะ	แสดงเวลา	วัน	เดือน	ปี	และ
จักรราศี	สรางเพื่อเป็นประตูเมือง	ไฮไลทที่ตองรอชมทุก	ๆ	5	นาที	กอนจะครบ
รอบชั่วโมงจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

Parliament	Square	ถูกโอบลอมไปดวยพื้นที่ประวัติศาสตรแหงการปกครอง
ของอังกฤษและเกรทบริเทน	คือ	Palace	of	Westminster	และ	Westminster
Abbey	and	St	Margaret’s	Church	รวมกันเป็นพื้นที่มรดกโลกอีกแหงของ
มหานครลอนดอน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

นักทองเที่ยวหลายๆคนที่เคยมาเยือน	ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย	เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส	(Pearls	of	the	Swiss	Riviera)"	ดินแดนที่เหมาะแกการ
ทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน

เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา	(Lake	Geneva)	ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
จํานวนมาก

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรั่งเศส	และสวิตเซอรแลนด	ซึ่งใหญเป็นอันดับ
ตนๆของยุโรป	เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง	4	ครั้ง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	EDEN	PALACE	AU	LAC	HOTEL	MONTREUX	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.30	น.	เดินทางสูเมืองแซรมัท	เมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งและเป็นเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอด

มลพิษที่ดีของโลก	ตั้งอยูบนความสูงกวา	1,620	เมตร	(5,350	ฟุต)	เป็นเจาของยอดเขาแมทเทอรฮอรน
สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด	สิ้นสุดการเดินทางดวยรถโคช	พาคณะน่ังรถไฟสูหมูบานแซรมัท
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Asian)

ชวงบาย
13.00	น.	นําทานสูสถานีเคเบิ้ลคาร	MATTERHORN	GLACIER	PARADISE	เพื่อสัมผัสกับความงดงามของ

ยอดเขาแมทเทอรฮอรนที่สูงถึง	4,478	เมตร	และไดชื่อวาเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป
กระเชาไฟฟาแบบพาโนรามาวิว	(น่ังได	6	ทาน)	ไตความสูงเหนือลานสกีอันกวางไกลสุดสายตา
ชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส	ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการพักผอนในเมืองปลอดมลพิษ	หรือเดินเที่ยวชมเมือง	ถายรูป	อีกทั้งยังเป็นเมือง

สวรรคของนักสกี

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
พักที	่HOTEL	POLLUX	ZERMATT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน

ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง	1,620	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	และสามารถมอง
เห็นยอด	Matterhorn	ไดชัดเจน	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานส
วิสโบราณ	เป็นเมืองทองเที่ยวสําหรับสกีที่ติดอันดับตนๆ	ในเรื่องความสวยงาม
และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ	ที่เป็นเมืองเล็ก	เ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Asian)

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชเดินทางขึน้ยอดเขาแมทเทอรฮอรน	เดินทางขึน้สูสถานี
กระเชาไฟฟาที่สูงที่สุดในยุโรป	ใชเวลาประมาณ	40	นาทีซึ่งผูเดินทางสามารถ
ชมวิวของทองฟา	และยอดเขาที่ปกครุมไปดวยหิมะ

เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป	(Alps)	มีรูปทรงปิรามิด	ตั้งอยู
ระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดและอิตาลี	สูงจากระดับน้ําทะเล	4,478	เมตร
เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศสวิส	อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดน
ของประเทศอิตาลี

เป็นยอดเขาของเทือกเขา	Pennine	Alps	สามารถเดินทางขึน้โดยกระเชา	เป็น
จุดสูงสุดของทวีปยุโรปที่มียานพาหนะนําทานขึน้ไปได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOTEL	POLLUX	ZERMATT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําทานน่ังรถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส	(Glacier	Express)	รถไฟดวนที่วิ่งชาที่สุดในโลก	วิ่ง

ผานภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป	ผานชมอุโมงค	สะพาน	หุบเหว
ผานสวิสแกรนดแคนยอน	และหุบเขาที่สูง	2,000	กวาเมตร	ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่

ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง	Furka-Oberralp	Bahn	ที่พาดผานใจกลางเทือกเขาแอลปจนเขาสูเมือ
งอันเดอรแมท



12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	เดินทางผานเมืองลูกาโน	เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควนทิซิโน	จนเขาสูเขตทะเลสาบ

โคโม	ไดชื่อวาเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี	เปรียบเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติ	ที่สรางฉากหลัง
อันงดงามอลังการใหกับดินแดนแหงน้ี
ผานเมืองมีนาจิโอ	เมืองตากอากาศที่เรียงรายรอบ	ๆ	ทะเลสาบโคโม	จนกลายเป็นศูนยรวมชนชั้นสูงและ

บุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป	ถึงเมืองซอนดริโอ	(Sondrio)	เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ	ภาย
หลังถูกผนวกรวมอยูกับอาณาจักรลอมบารดี	และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์

ชวงคํ่า
19.30	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
พักที	่ROMANTIK	GRAND	HOTEL	DELLA	POSTA	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

รถไฟที่ผานเสนทางที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสวิสเซอรแลนด	นัก
ทองเที่ยวสวนใหญที่มาจากตางประเทศมักจะทองเที่ยว	โดยจะมีชั้นบริการ	2
ชั้น	ซึ่งความแตกตางของ	1st	class	กับ	2ns	class	ก็อยูที่ความสะบายของที่น่ัง
โดยเฉพาะขนาดกระจกของ	1st	class	จะมีขนาดใหญกวามากทําใหเห็น
ทิวทัศนไดชัดเจน	นอกจากน้ันยังมีกระจกดานบนเป็นแบบ	Panorama	ดวย

เป็นเมืองแสนสวยเล็กๆ	นารักๆในหุบเขา	ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป	และเป็น
เมืองพักผอนของนักสกีทั่วโลก	ในยามหนาสกี	ที่น่ีจะเต็มไปดวยนักสกีที่เดิน
ทางมาจากทั่วสารทิศ	หากแตหมดฤดูสกี	เมืองที่น่ีจะเงียบสงบเหมาะแกการ
พักผอนเป็นอยางยิ่ง	ภายในเมืองมีรานคา	และที่พักตางๆมากมายเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

แดนสวรรคนอยๆริมทะเลสาบ	เป็นเมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศส
วิตเซอรแลนด	เป็นดินแดนยุคกอนประวัติศาสตร	ลอมรอบดวยภูเขามากมาย

เป็นทะเลสาบที่ขึน้ชื่อวาสวยที่สุดของอิตาลี	ทะเลสาบโคโม	อยูตอนบนของ
ประเทศอิตาลี	มีหลายเมืองรายรอบ	ซึ่งเราก็เลือกที่จะไปเมือง	Varenna	ซึ่ง
สามารถน่ังเรือไปเที่ยวเมืองอื่นๆ	เชน	เมือง	Lenno	และ	Bellagio



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน

เป็นเทือกเขาที่กวางใหญ	และมีความสูงมากที่สุดในยุโรป	ซึ่งยาวมากถึง
1,200	กิโลเมตรจากตั้งแต	ออสเตรีย	ไปฝรั่งเศส	เยอรมนนี	อิตาลี	ลิทเท็นส
ไตน	โมนาโด	สโลวาเนีย	และสวิตเซอรแลนด

เมืองที่เคยเป็นเมืองพัก	ของทหารโรมันโบราณ	ภายหลังถูกผนวกรวมอยูกับ
อาณาจักรลอมบารดี	และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	ROMANTIK	GRAND	HOTEL	DELLA	POSTA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
07.30	น.	นําคณะเดินทางสูเมืองทิราโน	จุดเริ่มตนของรถไฟทองเที่ยวสาย	BERNINA	EXPRESS	ที่เกาแก

ที่สุดของสวิตเซอรแลนด	เป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษมาแลวที่เปิดใหบริการนักทองเที่ยว
นําทานผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป 	ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี	ผานหุบเหว	ลําธาร	โตรกผา	อุโมงค	55

แหง	และสะพาน	196	แหง	โดยเฉพาะสะพานโคงวงกลมที่	BRUSIO	ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	เสนทางน้ีรับ
ประกันความสวยแบบหามกระพริบตา	อีกหน่ึงความประทับใจและความทรงจําในประสบการณที่หาชมไดยาก
สูจุดหมายปลายทางที่เมือง	ซังตมอริทซ	เมืองฟาครามน้ําใส	เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบใน

ปีค.ศ.	1864	ไดสรางโรงแรมแหงแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก	ทําใหมีการเกิดกีฬาฤดูหนาว	อาทิ	สเก็ตน้ํา
แข็ง,	บอบสเลด	ที่มีการแขงในระดับเวิลดแชมปเป้ียนชิพ	และโอลิมปิกมาแลว
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
14.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองอินเทอลาเกน	ที่มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของ	แบรนเนอร-โอ

เบอรลันด	ชื่อของเมืองมาจากทําเลที่ตั้งของ	2	ทะเลสาบ	Thunersee	และ	Brienzersee	มีภาพของยอดเขายูง
เฟราเป็นฉากหลัง	อีกทั้งยังเมืองแหงการพักผอน	สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ ์

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
พักที	่HOTEL	BELLEVUE	INTERLAKEN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)



เมืองเล็กๆ	อยูในแควนเวทติน	ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	เป็นเมือง
ชายแดนระหวางประเทศอิตาลี	และสวิส	บานเรือนสไตลอิตาเลียนริม
ทะเลสาบ	และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง	เนนความเรียบ
งายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ	และตนไม	ดอกไม	สวนน้ํา	น้ําพุ
ทะเลสาบ	เนินเขา	ที่ลอมรอบ	ทําใหดูโดดเดน

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด	อิตาลี	เป็นเสนทางที่เนนเรื่อง
การชมทิวทัศนที่สวยงาม	ทั้งหิมะ	และทุงหญา

เป็นเทือกเขาที่กวางใหญ	และมีความสูงมากที่สุดในยุโรป	ซึ่งยาวมากถึง
1,200	กิโลเมตรจากตั้งแต	ออสเตรีย	ไปฝรั่งเศส	เยอรมนนี	อิตาลี	ลิทเท็นส
ไตน	โมนาโด	สโลวาเนีย	และสวิตเซอรแลนด

เป็นสะพานโคงที่ถูกออกแบบมาเพราะความลาดชันของเนินที่เป็นทางผาน
ของรางรถไฟ	แตกลายเป็นมรดกโลกเพราะความสวยงามของสถานที่	เป็น
สวนหน่ึงของ	Bernina	Railway

เป็นอําเภอเมือเล็กๆในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็นสถานที่จักตั้งโอลิมปิคฤดู
หนาวอยูหลายครั้ง	เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมสําหรับกลุมคนชั้นสูง	และมี
ลานสกีที่ราคาแพงเป็นอันดับตนๆของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOTEL	BELLEVUE	INTERLAKEN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.30	น.	ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด	จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายูงเฟรา	โดยรถโคช	(ในปี

2001	UNESCO	ประกาศใหยอดเขายูงเฟรา	เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป)	รถไฟทอง
เที่ยวธรรมชาติของ	JUNGFRAUBAHN

ขึน้พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	11,333	ฟุต	ซึ่งไดรับการยกยองวาเป็น	TOP	OF
EUROPE	ระหวางเสนทางแวะชมกลาเซียร	หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ	จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง	SPHINX	จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	มองเห็นไดกวาง

ไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร
ชมถํ้าน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็งลึกกวา	30	เมตร	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	ที่

ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป 	ยาวถึง	22	ก.ม.	และหนา	700	เมตรโดยไมเคยละลาย
อิสระใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา	และไมควรพลาดกับการสง

โปสการด	โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	(Asian)

ชวงบาย
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซํ้าเสนทางเดิม	เสนทางแสนสวยผานหมูบานเวงเกน	เมือง

ปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง	แลวเปลี่ยนขึน้รถโคชคันเดิมที่หมูบานเลาเทรอบรุนเนนเขาสูเมืองอิน
เทอลาเกน
อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองที่เรียงรายไปดวยรานคา,	บานแบบชาเลตสไตล	และอิสระใหไดชอปป้ิงสินคาชั้น

ดีของสวิสอาทิ	นาฬิกา,	นาฬิกากุกกู,	ของที่ระลึก	และชอคโกแลตอันเลื่องชื่อ

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Swiss	Fondue)
พักที	่HOTEL	METROPOLE	INTERLAKEN	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

เป็นรางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป	ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟ
ในโลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ	ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา



ลาเซียร	3000	ก็เปรียบเสมือนสวรรคบนดินดีๆน่ีเอง	ดวยเหตุผลงายๆ	ณ
สถานที่แหงน้ีประกอบไปดวยเขตภูเขาเพื่อเลนสกีโดยเฉพาะถึงสามเขต	ดวย
ความยาวของระยะทางสกีรวมกันถึง	125	กิโลเมตรที่ระดับความสูง	3,000
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มันจึงเป็นเสมือนสนามเด็กเลนของคอสกีน่ันเอง
หนทางเดียวที่จะพาทานขึน้ไปสูจุดสูงสุดของกลาเซียร	3000	ก็คือโดยกระเชา
ไฟฟาที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพไดแบบ	360	องศา	ระหวางทางที่กระ
เชาคอยๆ	เคลื่อนตัวขึน้สูยอดเขาน้ัน	กลาเซียร	3000	ยังมีรานอาหารสุดหรู
Botta	ที่ออกแบบโดยสถาปนิกรางวัลดีเดน	Mario	Botta	คอยพรอมไวให
บริการแกนักทองเที่ยวเมื่อยามหิวกระหายอีกดวย

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

ที่ไดรับการยกยองจากองคการ	UNESCO	ใหเป็น	“มรดกโลกทางธรรมชาติ”	มี
ความยาวถึง	22	กิโลเมตร	ยาวที่สุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง	ของเทือกเขาแอลปทั้ง
ยุโรป	และหนา	700	เมตรโดยไมเคยละลาย

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	(Asian)

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน

โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Swiss	Fondue)
	พักที่	HOTEL	METROPOLE	INTERLAKEN	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	นําทานสูเมืองซูริค	ศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส	เป็นศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ทองคําที่ใหญที่สุด	และเป็นตลาดหลักทรัพยที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของโลก
13.30	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG971

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย	ซูริกมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทั้งแหลง
ชอปป้ิงที่ทันสมัย	เมืองซูริกแวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบที่มีน้ําใสสะอาด
จนสามารถดื่มได	เมืองที่งดงามแหงน้ีจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเที่ยวชม
และรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ยังเป็นมหานครแหง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี	นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชรพลอยและ
รานนาฬิกาที่สวยงามเลิศหรูแลว	ยังมีสถานที่และกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

ชวงเชา
05.30	น.	สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพ	ฯ	โดยสวัสดิภาพ	



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)
เน่ืองจากสถานทีท่องเทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี

1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทั	ฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข

ทีบ่ริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด

ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	10	เมษายน	2560

2.	คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.	คา	Excursion	Trip	2nd	Class	:	Bernina	Express	/	Glacier	Express	/	คาเคเบิ้ลคารขึน้	Matterhorn	Glacier

Paradise,	คารถไฟสายภูเขา	Jungfraubahn

4.	คาโรงแรมที่พักระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน	โดยพักเป็นหองแบบ	Twin	/	Double	ในกรณีที่
ทานจองหองพักแบบ	3	เตียง	(Triple)	บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,	โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญจะ
ไมมีเครื่องปรับอากาศ	และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก	หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)
เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
7.	คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด	(เชงเกน)

8.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
1	ทาน

9.	คาประกันการเดินทางของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS
TRIPPERPLAN	คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา	75
ปี	ไมเกิน	3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท
–	หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย	ตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเทีย่วบิน	กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร
แนบทายใบจองทัวร

10.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	ก.ก.	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน	7	ก.ก.

1.	คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
2.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)

4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม



เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด	ใชเวลายื่นประมาณ	10	วันทําการ
(การขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด	ผูเดินทางทุกทานตองมา	สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง	ณ	ศูนยรับคํารองขอ
วีซาประเทศสวิตเซอรแลนด	ยกเวนผูที่เคยสแกนลายน้ิวมือที่ประเทศสวิตเซอรแลนดแลว	กรุณาแจงเจาหนาที่กอน)
TLS	Contact	:	12/1	อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร	ชั้นที่	12	ถ.สาทรใต	แขวงทุงมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ

1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะ
เคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

2.	รูปถายสีขนาด	3.5	ซม.	X	4	ซม.(รูปถายเนนชวงใบหนามาถึงหัวไหล)	จํานวน	2	ใบพื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูป
ขาวดําและหามสแกน)	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือนและเหมือนกันทั้ง	2	รูป

3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/	สําเนาทะเบียน
สมรส,	หยา,	ใบมรณะบัตร	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	18	ปีบริบูรณ

4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทาง
ไปทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา

5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไม
เกิน	6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทัฯ	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	Statement	บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง	6	เดือนตองอัพเดทถึงเดือน

ปัจจุบัน	ทีอ่อกจากธนาคาร	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อให
เห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	เน่ืองจากสถาน
ทูตสวิตเนนดูเรื่องการเงินเป็นหลักหากลูกคามีบัญชีฝากประจํา/ใบหุน/สลากออมสิน	โปรดแสดงเพื่อเป็นการงายตอ
การอนุมัติวีซา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคา
ใชจายใหบุคคลในครอบครัว	(เป็นภาษาอังกฤษ)	***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***	/	***หนังสือ
รับรองจากทางธนาคารไมจําเป็นตองใช	ยกเวนกรณีทีต่องรับรองการเงินใหกับบุคคลอื่นๆในครอบครัว
จึงจะขอ***

7.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ
1	-	6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	เดินทางไปกับบิดา	หรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม

โดยที่บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง

10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก
วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ

13.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา
จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมมีสิทธิเ์รียกรองคืนคาวีซาได

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง



ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim)
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100	%,	สวนสายการบิน	ฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลน	ขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	16	มกราคม	2560	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
2.	หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
3.	หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)

4.	หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
5.	หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1

ทาน
6.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3

เตียง	(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองกา7.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
7.	ในกรณีทีมี่การจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวน

สิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
9.โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด

และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย	หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE
USE	เป็นคาใชจายเพิ่มเติมได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของ
ทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง

2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู
โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได

3.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ
กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)

4.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา
มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน

5.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร



อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน	10,000	บาท	/	ทาน

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.		ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน		คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน		หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน		หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง		หัก	50%	ของคาทัวร
5.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง		หัก	90%	ของคาทัวร
6.		ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW		หัก	100%	ของคาทัวร
7.		หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND

8.		หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป

9.		บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz
Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


