


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินซูริค	-	เมืองลูเซิรน	-	แมนํารอยส	-	สะพานคาเปล	หรือ
สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	ทาเรือ
เมืองลูเซิรน	-	หมูบานวิทซนาว	-	เขาริกิ

พักที่	HOTEL	REINE
VICTORIA	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

3 เบอนีนาเอ็กเพรส	-	สะพานโคงวงกลม	-	เมืองทิราโน	-
ทะเลสาบโคโม	-	ลูกาโน

พักที่	HOTEL	DE	LA
PAIX	LUGANO	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

4 ธารน้ําแข็งอเลิทซ	กลาเซียร	-	อันเดอรแมท	-	รถไฟสายกลา
เซียรเอ็กซเพรส	-	Furka–Oberalp	railway	-	แมทเทอรฮอรน

พักที่	POLLUX	HOTEL
ZERMATT	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

5 เคเบิ้ลคารแมทเทอรฮอรนกลาเซียรพาราไดซ	-	แมทเทอรฮ
อรน	-	ถํ้าน้ําแข็ง

พักที่	POLLUX	HOTEL
ZERMATT	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

6 เมืองลอยเคอรบาด	-	BURGERBAD	THERME	-	มองเทรอซ	-
ทะเลสาบเจนีวา	-	รถไฟสาย	GOLDEN	PASS	PANORAMA	-
กืซตาดก

พักที่	GOLFHOTEL
LES	HAUTS	DE
GSTAAD	&amp;	SPA
หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

7 กรินเดอรวาล	-	JUNGFRAUBAHN	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	กลา
เซียร	3000	-	ลานสฟิงซ	-	ธารน้ําแข็งอเลิทซ	กลาเซียร	-	อินเท
อรลาเกน

พักที่	HOTEL
BELLEVUE
INTERLAKEN	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

8 เมืองซูริค	(Zurich)	-	สนามบินซูริค

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	5	พ.ค.	61 ฿119,000 ฿107,000 ฿96,000 ฿8,000



ทางบริษทัไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร	15	วันกอนการเดินทาง	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,
จองโรงแรมที่พัก,	รานอาหาร	ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง	ๆ	เพื่อเป็นการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร	ในกรณีที่
เกิดเหตุการณอันสุดวิสัยอาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่อง
ไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ	รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเป็นผลทําให
การเดินทางลาชา	หรือ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม	
หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ทานไดชําระมาแลว

เพราะทางบริษทั	ฯ	ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง	ๆ	ไวลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายใด	ๆ	ที่เกิดขึน้นอก
เหนือจากในรายการทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

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

การบินไทย	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	เดินทางสูนครซูริค	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG970

07.50	น.	คณะถึงสนามบินนครซูริค	รถโคชรอรับแลวเดินทางสูเมืองลูเซิรน	เป็นเวลานับศตวรรษมาแลว
ที่นักทองเที่ยวและบุคคลผูมีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองน้ี

09.00	น.	นําคณะไปถายรูปคูกับสะพานคาเปลทอดตัวขามแมน้ํารอยส	เป็นภาพที่ถูกใชในการโปรโมท
เมือง	
แลวไปชมสัญลักษณอีกอยางหน่ึงคือ	รูปสลักสิงโตหินบนหนาผา	ซึ่งสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารรับ

จางชาวสวิส	ที่เสียชีวิตในระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาเรือริมทะเลสาบ
10.12	น.	เรือโบราณ	(สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมิไดแจงลวงหนา)	นําทานออกเดินทางจาก

ทาเรือเมืองลูเซิรน	เรือลองทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบาน	เรือนแบบชาเลตสไตล	ตั้งเรียงราย
อยูสองฝ่ังของทะเลสาบสีพ่ันธรัฐ

11.09	น.	เรือเทียบทาที่หมูบานวิทซนาว	น่ังรถไฟไตเขา	Rigi	ถือไดวาเป็นรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป	และยังเป็นอันดับ	2	รองจากยอดเขาวอชิงตัน	ยอดเขาริกิ	(Rigi	Kulm)	น้ี	มีที่มาจากคําวา	Mons	Regina
แปลไดวา	ราชินิแหงภูเขา	เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอื่นๆ	ไดรอบ	360	องศา	ชมวิวแบบพา
โนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ	Luzern	และ	Zug

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
เดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบิ้ลคารที่จะใหทานไดเห็นวิวทิวทัศนที่แตกตาง	จากน้ัน	คณะออกเดินทางสู

เมืองซังตมอริทซ	เมืองฟาครามน้ําใส	เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ	ในปี	ค.ศ.	1864	ไดสราง



โรงแรมแหงแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก	ทําใหมีการเกิดกีฬาฤดูหนาว	อาทิ	สเก็ตน้ําแข็ง,	บอบสเลด	ที่มี
การแขงในระดับเวิลดแชมปเป้ียนชิพและโอลิมปิกมาแลว

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	REINE	VICTORIA	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

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

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส



เรือโบราณ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรูปแบบโดยมิไดแจงลวงหนา
โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด

โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

เป็นทาเรือที่ติดทะเลสาบในเมืองลูเซิรน	สามารใชเดินทางไปยังเมืองตางๆที่
ติดทะเลสาบน้ี	รวมถึงเมืองวิทซนาว	ซึ่งเป็นจุดมุงหมายยอดนิยมของคนที่เดิน
ทางจากทาเรือน้ี

เป็นเมืองเล็กในเขตุลูเซิรนของสวิตเซอรแลนด	ซึ่งขึน้ชื่อเรื่องการเป็นสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมตั้งแตศตรวรรษที่	19	เพราะ	ความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู
ริมแมน้ําริกิ

หน่ึงจุดชมวิวสวยๆ	ที่ไดรับการยกยองเป็น	ราชินีแหงภูเขา	เพราะสามารถมอง
เห็นยอดเขาอื่นๆ	ไดรอบ	360	องศา	ที่ระดับความสูง	1,797	เมตร	(5,896	ft)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOTEL	REINE	VICTORIA	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	หลังอาหาร	นําคณะออกเดินทางสูสถานนีรถไฟ	เพื่อน่ังรถไฟทองเที่ยวสาย	BERNINA	EXPRESS
ที่เกาแกที่สุดของสวิตเซอรแลนด	
นําทานผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป	ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี	ผานหุบเหว	ลําธาร	โตรกผา	อุโมงค	55

แหง	และสะพาน	196	แหง	โดยเฉพาะสะพานโคงวงกลมที่	Brusio	ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	เสนทางน้ีรับ
ประกันความสวยแบบหามกะพริบตา
จนเขาสูเมืองทิราโน	แหลงพักผอนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี
12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
14.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองลูกาโน	เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควนทิซิโน	จนเขาสูเขตทะเลสาบโค

โม	ไดชื่อวาเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี	ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป	เปรียบเสมือน
ปอมปราการทางธรรมชาติ	
ระหวางทางผานเมืองซอนดริโอ	(Sondrio)	เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ	ภายหลังถูก

ผนวกรวมอยูกับอาณาจักรลอมบารดี	และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์



จนถึงเมืองลูกาโน	เมืองตากอากาศชื่อดังริมทะเลสาบที่มีอากาศดีตลอดปี	เหลาดาราฮอลลีวูดนิยมมาตาก
อากาศที่เมืองน้ี

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	DE	LA	PAIX	LUGANO	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด	อิตาลี	เป็นเสนทางที่เนนเรื่อง
การชมทิวทัศนที่สวยงาม	ทั้งหิมะ	และทุงหญา

เป็นสะพานโคงที่ถูกออกแบบมาเพราะความลาดชันของเนินที่เป็นทางผาน
ของรางรถไฟ	แตกลายเป็นมรดกโลกเพราะความสวยงามของสถานที่	เป็น
สวนหน่ึงของ	Bernina	Railway

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

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

แดนสวรรคนอยๆริมทะเลสาบ	เป็นเมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศส
วิตเซอรแลนด	เป็นดินแดนยุคกอนประวัติศาสตร	ลอมรอบดวยภูเขามากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	HOTEL	DE	LA	PAIX	LUGANO	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

09.00	น.	ออกเดินทางโดยรถโคชสูก็อทธารท	ที่เป็นเจาของอุโมงคที่ลึกที่สุดในยุโรป	(17	ก.ม.)	จากน้ันรถไต
ระดับขึน้สูยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม	ทานสามารถพบเห็นธารน้ําแข็ง	(Glacier)	บนยอดเขาสูงจนเขาสูเมืองอันเด
อรแมท

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
14.00	น.	นําทานน่ังรถไฟสายกลาเซียเอ็กซเพรส	(Glacier	Express)	รถไฟดวนที่วิ่งชาที่สุดในโลก	วิ่งผาน

ภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป	
ผานชมอุโมงค	สะพาน	หุบเหว	ผานสวิสแกรนดแคนยอน	และหุบเขาที่สูง	2,000	กวาเมตร	ตลอดเสน

ทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง	Furka-Oberralp	Bahn	ที่พาดผานในกลาง
เทือกเขาแอลปสูเมืองแซรมัท
อิสระใหทานไดชมเมืองมีรานคามากมาย	เมืองน้ีเป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	POLLUX	HOTEL	ZERMATT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

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

จะเป็นทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งในเสนทาง	Furka-
Oberalp	Bahn	ที่พาดผานกลางเทือกเขาแอลป

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	POLLUX	HOTEL	ZERMATT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.30	น.	นําทานสูสถานีเคเบิ้ลคาร	MATTERHORN	GLACIER	PARADISE	เพื่อสัมผัสกับความงดงาม
ของยอดเขาแมทเทอรฮอรนที่สูงถึง	4,478	เมตร	และไดชื่อวาเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป
กระเชาไฟฟาแบบพาโนรามาวิว	(น่ังได	6	ทาน)	ไตความสูงเหนือลานสกีอันกวางไกลสุดสายตา	เป็นระยะทาง

ยาวกวา	8	กิโลเมตร	(ยาวที่สุดในสวิตเซอรแลนด)	ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม	ณ	จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเท
อรฮอรน	3,883	เมตร	สูงกวายอดเขายูงเฟรา	และยอดเขาเอกุยดูมิดี	ในเขตมงต	บลังก	
ชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส	ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม	ลานหิมะกวางให
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Asian)

ชวงบาย
อิสระตามอัธยาศัย	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการพักผอนในเมืองปลอดมลพิษ	หรือเดินเที่ยวชมเมือง	ถายรูป

อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรคของนักสกี

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	POLLUX	HOTEL	ZERMATT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชเดินทางขึน้ยอดเขาแมทเทอรฮอรน	เดินทางขึน้สูสถานี
กระเชาไฟฟาที่สูงที่สุดในยุโรป	ใชเวลาประมาณ	40	นาทีซึ่งผูเดินทางสามารถ
ชมวิวของทองฟา	และยอดเขาที่ปกครุมไปดวยหิมะ

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

ถํ้ าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Asian)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	POLLUX	HOTEL	ZERMATT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	อําลาเมืองแซรมัท	แลวเดินทางสูเมืองลอยเคอรบาด	ในแควนวัลเลส	ไดรับการขนานนามวา	The
largest	alpine	thermal	spa	in	Europe	แหลงน้ําแรธรรมชาติที่โดงดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป
นําทานเขาสู	BURGERBAD	THERME	ที่ใหบริการอาบน้ําแรและสปาใหญและทันสมัยที่สุดของเมือง	สระ

น้ําแรกวา	10	แหงภายในศูนยบริการแหงน้ี
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินไปกับ	Indoor	&	Outdoor	Pool	/	Leisure	Pool	/	Spa	Pool	ในอุณหภูมิ

ความรอนระหวาง	28-43	องศาเซลเซียส
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
13.00	น.	เดินทางสูเมืองมงเทรอซ	เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอนและหนาวริมทะเลสาบ

เจนีวา	ซึ่งไดรับสมญานามวาเป็นไขมุกของริเวียราแหงสวิส
15.45	น.	รถไฟสาย	GOLDEN	PASS	PANORAMA	ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ	เขตทะเลสาบเจนีวา



(Lac	Leman)	หรือที่ชาวสวิสยกยองใหเป็นริเวียรา	เป็น	1	ในเสนทางทองเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ
ผานเขาไปในทุงเกษตร	กรรม	บานไรปลายนา	ฟารมปศุสัตว	สูใจกลางของประเทศ	ที่จะทําใหเราไดเห็นถึง
ความเป็นเกษตรกร	อาชีพเกาแกตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ
จนถึงสถานี	กืซตาดก	(GSTAAD)	เมืองสกีรีสอรทราคาแพงอันดับตนๆของยุโรป	เมืองตากอากาศไฮโซแหง

น้ีมีบานตากอากาศของคนดัง

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	GOLFHOTEL	LES	HAUTS	DE	GSTAAD	&	SPA	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นอําเภอเล็กในประเทศสวิตเซอรแลนด	ซึ่งในประวัติศาสตรน้ันตอนแรก
มีชื่อวา	โบซ	เมื่อตนศตรวรรษที่	14	ซึ่งเป็นสถานที่ในการพักผอนและสปา
สําหรับนักทองเที่ยว

BURGERBAD	THERME	ที่ใหบริการอาบน้ําแรและสปาใหญและทันสมัยที่สุด
ของเมือง	สระน้ําแรกวา	10	แหงอีกดวย	ภายในศูนยบริการแหงน้ี	ทาน
สามารถเพลิดเพลินไปกับ	out	door	และ	in	door	Pool	/	Leisure	Pool	/	spa
pool	ในอุณหภูมิความรอนระหวาง	28	-	43	องศาเซลเซียส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา	(Lake	Geneva)	ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
จํานวนมาก

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรั่งเศส	และสวิตเซอรแลนด	ซึ่งใหญเป็นอันดับ
ตนๆของยุโรป	เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง	4	ครั้ง

เป็นหน่ึงสายรถไฟยอดนิยมในสวิตเซอรแลนด	เชื่อมตอจุดที่นาสนใจและ
ทัศนียภาพทะเลสาบที่สวยงามที่สุดสําหรับนักทองเที่ยว:	ทะเลสาบเจนีวา	–
ทะเลสาบทูน	–	ทะเลสาบเบรียนซ	–	ลูเซิรน	เสนทางเดินรถทั้งหมดผาน
ทะเลสาบ	6	จุด	วิ่งผานยอดเขา	3	แหง	รวมทั้งหมดกวา	240	กิโลเมตร	ใชเวลา
ประมาณ	5	ชั่วโมง	Golden	Pass	Line	เชื่อมตอเมืองโบราณลูเซิรนที่ตั้งอยูเขต
ภาษาเยอรมันภาคกลางสวิตเซอรแลนดสูปลายทางเมืองสงางามริมทะเลมอง
เทรอ	(Montreux)	นักทองเที่ยวที่น่ังขบวน	Golden	Pass	Line	สามารถสัมผัส



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

กับ	ทะเลสาบที่แจมใส	เทือกเขาแอลปที่ตระหงาน	ทุงหญาที่สุดสบาย	ไรองุนที่
สวยงาม	–	เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สีสันสดใสตระการตา	นอกจากน้ันคุณ
ยังสามารถแวะเพลิดเพลินสถานที่เที่ยวตางๆ	รอบๆ	Jungfrau	Golden	Pass
Line	สุดเสนทางขยายไปยังเมืองประตูของประเทศสวิตเซอรแลนด	ทั้ง	2	แหง
ซูริคและเจนีวา

เมืองตากอากาศไฮโซ	ที่มีบานตากอากาศของคนดัง	เป็นเมืองสกีรีสอรทที่
ราคาแพงอันดับตนๆของยุโรป	สามารถทองเที่ยวไดทั้งหนาหนาว	หนารอน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	GOLFHOTEL	LES	HAUTS	DE	GSTAAD	&amp;	SPA	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.30	น.	ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด	จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโคช	ปี	2001
UNESCO	ประกาศใหยอดเขายูงเฟรา	เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป	
นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ	JUNGFRAUBAHN	ขึน้พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับ

น้ําทะเลถึง	3,454	เมตร	(สูงเป็นอันดับ	2	ของสวิสเซอรแลนด)	ซึ่งไดรับการยกยองวาเป็น	TOP	OF	EUROPE
ระหวางเสนทาง
นําทานสูยอดเขาแวะชมกลาเซียร	หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ	จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป	เพลิดเพลิน

และสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง	Sphinx	จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	มองเห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด
3,571	เมตร	
ชมถํ้าน้ําแข็งทีแ่กะสลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็ง	30	เมตร	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	ที่ยาว

ที่สุดในเทือกเขาแอลป	ยาวถึง	22	กิโลเมตร	และหนา	700	เมตรโดยไมเคยละลาย	
อิสระใหทานไดสนุกสนาน	และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา	และไมควรพลาดกับการสง

โปสการด
12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	(Asian)

ชวงบาย
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซํ้าเสนทางเดิม	เสนทางแสนสวยผานเมืองปลอดมลพิษที่ไม

อนุญาตใหรถยนตวิ่ง	แลวเปลี่ยนขึน้รถโคชคันเดิมเขาสูเมืองอินเทอลาเกน	อันเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
และมีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด	ตั้งอยูทะเลสาบสองแหงมีภาพของยอดเขายูง
เฟราเป็นฉากหลัง	อีกทั้งยังเมืองแหงการพักผอน	สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ ์

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Swiss	Fondue)

นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	BELLEVUE	INTERLAKEN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)



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

เป็นรางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป	ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟ
ในโลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ	ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	(Asian)



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Swiss	Fondue)
	พักที่	HOTEL	BELLEVUE	INTERLAKEN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	นําทานสูเมืองซูริค	ศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส	เป็นศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ทองคําที่ใหญที่สุด	และเป็นตลาดหลักทรัพยที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของโลก

13.30	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	971

	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



โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

ชวงเชา
05.30	น.	สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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

ทีบ่ริษทัฯ	ไดระบุไวขางตนทุกประการ

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่
จอง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	
กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่

กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	10	เมษายน	2560
2.	คารถโคชมาตรฐานยุโรป	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.	คาโรงแรมที่พักระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน	โดยพักเป็นหองแบบ	Twin	/	Double	**กรุณาดู

รายละเอียดแนบทายในหัวขอ	“โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)”

4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
5.	คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง	คิดอัตรา	2	สวิตฟรังคตอทาน	/	วัน
6.	คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด	(เชงเกน)
7.	คาประกันการเดินทางของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS	TRIPPER

PLAN	คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา	75	ปี	ไมเกิน
3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมได
เกิดจากโรคประจําตัว
–	หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร
แนบทายใบจองทัวร
8.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%

1.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
3.	คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด	ใชเวลายื่นประมาณ	10	วันทําการ



(การขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด	ผูเดินทางทุกทานตองมา	สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง	ณ	ศูนย
รับคํารองขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด	ยกเวนผูทีเ่คยสแกนลายน้ิวมือทีป่ระเทศสวิตเซอรแลนดแลว
กรุณาแจงเจาหนาทีก่อน)TLS	Contact	:	12/1	อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร	ชัน้ที	่12	ถ.สาทรใต	แขวง
ทุงมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี

วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	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	เดือนตองอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน	ที่ออกจาก

ธนาคาร	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	เน่ืองจากสถานทูตสวิตเนนดูเรื่องการ
เงินเป็นหลักหากลูกคามีบัญชีฝากประจํา/ใบหุน/สลากออมสิน	โปรดแสดงเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา	ในกรณี
ที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัว	(เป็นภาษาอังกฤษ)	***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***	/	***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร
ไมจําเป็นตองใช	ยกเวนกรณีที่ตองรับรองการเงินใหกับบุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ***
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	RUFUND	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	7	พฤศจิกายน	2559	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	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
7.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
8.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
9.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได

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	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน

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

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	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					คืนเงินมัดจําทัง้หมด
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


