


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินมิลาน	-	เมืองทิราโน	-	เบอนีนาเอ็กเพรส	-	เซนตมอริทซ

พักที่
Hotel
Bernina
1865
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

3 อันเดอรแมท	-	รถไฟ	Regional	Train	-	เมืองเซอรแมท	-	แมทเทอรฮอรน

พักที่
Hotel
Antares
Zermatt
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

4
ไคลนแมทเทอร	-	มองเทรอซ	-	ทะเลสาบเจนีวา	-	ปราสาทชิลลอง	/	ปราสาท
ชิลยอง	-	เมืองเวเวย	-	เมืองโลซานน	-	ศาลาไทย	-	สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง
3	ตัว	ปิดหู	ปิดปาก	ปิดตา	หรือ	สวนสาธารณะเดอน็องตู	-	พิพิธภัณฑโอลิมปิก
โลซานน

พักที่	
Novotel
Bussigny
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

5 เมืองเจนีวา	-	ทะเลสาบเจนีวา	-	น้ําพุจรวด	-	นาฬิกาดอกไม	-	กรุงเบิรน	-	บอ
หมีสีนําตาล	-	มารคกาสเซ	-	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	-	ถนนกรัมกาสเซ	-	มหา
วิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส	-	อินเทอรลาเกน

	พักที่
Crystal
Hotel
	หรือ
ระดับ
เดียวกัน

6 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	ลานสฟิงซ	-	เมืองลูเซิรน

พักที่	Ibis
Styles
Luzern
City	
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

7 ทะเลสาบลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน
ชาเปล	บริดจ	-	เมืองชาฟฟเฮาเซิน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	เมืองซูริค
(Zurich)

พักที่
Sheraton
Zurich
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

8 ถนนบานโฮฟซตราสเซอ	-	สนามบินซูริค

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿95,900
฿88,900 ฿95,900	฿88,900 ฿95,900	฿88,900 ฿23,000

9	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 ฿95,900 ฿95,900 ฿95,900 ฿23,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

17.00	น.คณะเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	P	สายการบิน	กาตาร	แอรเวยสเจา
หนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ	และบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
19.30	น.	บินสูกรุงมิลาน	โดยสายการบิน	การตารแอรเวย	เทีย่วบินที	่QR833/123	แวะเปลีย่นเครื่อง

ทีส่นามบินโดฮา	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
05.55	น.	เดินทางถึงสนามบินมิลาน	เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น

และศิลปะ	ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่น	หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลว
นําคณะออกเดินทางสู	เมืองทิราโน	เมืองเล็กๆ	อยูในแควนเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	เป็นเมือง

ชายแดนระหวางประเทศอิตาลีและสวิสฯ	เพลิดเพลินตลอดเสนทางไปดวยบานเรือนรูปทรงอิตาเลียนริม
ทะเลสาบ
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะนัง่รถไฟสายโรแมนติก	เบอรนินาเอกซเพรส	Bernina	Express	รถไฟสายเกาแกที่สุดของสวิต

เซอรแลนด	เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอรแลนด	เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศนที่สวยงาม	ผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป	ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซึ่งเป็น	ภาพที่นา
ประทับใจเป็นอยางยิ่งสราง	ความเพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง	จนกระทั่ง
เขาสู	เมืองเซ็นตมอรริทซ	เมืองตากอากาศและศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดู

หนาวที่แสนสงบ	นอกจากน้ีแลวเมืองตากอากาศแหงน้ียังเคยไดรับเลือกใหเป็นสถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปิคฤดู
หนาวถึง	2	ครั้ง	ใหทาน	ถายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนตมอริทซ

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Bernina	1865	หรือระดับเดียวกัน

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด	อิตาลี	เป็นเสนทางที่เนนเรื่อง
การชมทิวทัศนที่สวยงาม	ทั้งหิมะ	และทุงหญา

เป็นเมืองรีสอรทหรูในหุบเขา	Engadine	ของประเทศสวิตเซอรแลนด	ตั้งอยูบน
สวนหน่ึงของเทือกเขาแอลปในระดับความสูงที่	1775	ม.	เหนือน้ําทะเล	ซึ่งทาง
ตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา	Piz	Bernina	ตระหงานสูงที่สุด	ที่ระดับ
4049	ม.	อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตรเองคะ	เซนต	มอ
ริตส	แบงออกเป็นสองสวน	คือ	สวนที่อยูบนเขา	และสวนที่ราบโดยมีทะเลสาบ
ขั้นอยูตรงกลาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Bernina	1865	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู	เมืองอันเดอรแมท	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามมีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไว

เป็นที่ระลึก	เมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะนัง่รถไฟ	Regional	Train	ผานชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป	มีทั้งอุโมงค,	สะพาน,



หุบเหว,	สวิสแกรนดแคนยอน	และหุบเขาที่สูง	2,000	กวาเมตรตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุม
ดวยธารน้ําแข็ง	ที่ผานใจกลางเทือกเขาแอลปสู	“เซอรแมทซ”	เมืองตากอากาศที่สวยงาม	ตั้งอยูบนความสูงกวา
1,620	เมตร(5,350	ฟุต)	ยอดเขาแมทเธอรฮอรน	สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด	เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมี
แตอากาศบริสุทธิ	์โดยหามรถที่ใชแกสและน้ํามันเขามานอกจากรถไฟฟา	และรถมามีไวบริการนักทอง
เที่ยว...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Antares	Zermatt	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

น่ังรถไฟ	Regional	Train	ผานชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป	มีทั้ง
อุโมงค,	สะพาน,	หุบเหว,	สวิสแกรนดแคนยอน	และหุบเขาที่สูง	2,000	กวา
เมตรตลอดเสนทาง

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Antares	Zermatt	หรือระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาลอยฟา	ใหทานได	“นัง่กระเชา	CABLE	CAR”	ขึน้สูยอดเขา	ไคลนแมทเท

อรฮอรนซึ่งมีความสูงกวา	3,000	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอรฮอรน	ซึ่งทาน
สามารถเห็นอยูแคเอื้อมชื่นชมกับทิวทัศนเหนือมานเมฆ	เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอด
เขาตัดกับสีฟาเขมของทองฟา
นําทานสูลานหิมะอันกวางใหญ	สนุกสนานกับการเลนหิมะ	และชมบรรยากาศของ	ยอดเขาเมทเธอรฮอรน

ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเป็นแบบเครื่องเลน
บิก๊ธันเดอร	Big	Thunder	ในสวนสนุกดีสนียแลนด	ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก	สมควรแกเวลา
เดินทางลงจากยอดเขา	พรอมความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางลงโดยรถไฟสู	เมืองทาซ
นําทานออกเดินทางผานมองเทรอซ	เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน	และฤดูหนาว	พรอม

ชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา	ซึ่งไดรับสมญานามวาเป็น	“ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”	คฤหาสน	และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง	7	กิโลเมตร
ระหวางทางแวะถายภาพที่ระลึกกับ	ปราสาทชิลลอง	ซึ่งสรางขึน้โดยบัญชาของทานเคาท	ปี	เตอร	ออฟ	ซา

วอย	หรือที่รูจักกันแพร	หลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่	13	เป็นที่ประทับโปรดปราน
ของเคานและ	ดยุค	แหงซาวอย
รถโคชผาน	เมืองเวเวย	เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ	ที่แมแตศิลปินตลกแหงฮอลลีวูด	ชาลี	แชลปปลิ้น

ยังหลงใหล	และไดอาศัยอยูที่น่ีในบั้นปลายชีวิต	ผานพื้นที่ปลูกองุนพันธุ	ลาโว	อันเลื่องชื่อของประเทศ
สวิสเซอรแลนด
นําคณะเดินทางเขาสู	เมืองโลซานน	เมืองน้ีมีความสําคัญกับคนไทยทั้งประเทศมาก	เน่ืองจากเป็นเมืองที่

“ราชสกุลมหิดล”	ผูเป็นที่เคารพรักลนเกลาฯ	ของพสกนิกร	ทรงเสด็จฯมาประทับและศึกษา	โดย	“มหาวิทยาลัย
โลซาน”	(Lausanne	University)	อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของทุกพระองค	สมเด็จพระพี่นางทรงศึกษาทางดาน
วิชาเคมี	รัชกาลที่	8	ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร	ขณะที่พระเจาอยูหัวทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร	และตอ
มาเมื่อหลังทรงครองราชสมบัติแลวไดเปลี่ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย	รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรแทน	เพื่อ
ความเหมาะสมกับพระราชภารกิจแหงพระมหากษตัริย”
นําทานชม	ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ	(Le	Pavillon	Thailandais)	ศาลาทรงจัตุรมุขสรางดวยไมสักและไม

เน้ือแข็ง	ตั้งโดดเดนในสวนสาธารณะเดอนองตู	(Le	Denantou)	ซึ่งสรางขึน้เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงครองศิริราชสมบัติครบ	60	ปี	และเน่ืองในโอกาสครบรอบ	75	ปี	แหงการ
สถาปนาความสัมพันธระหวางไทยและสวิตเซอรแลนด	เมื่อปี	พ.ศ.	2549
นําคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกาสมัยโบราณ,ยานชอปป้ิงปลาแช็งฟร็องชัวส

มหาวิหารนอรทเทรอดามอันเกาแก	และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป	แวะใหทานไดเดินเที่ยวชม
หนา	“พิพิธภัณฑโอลิมปิก”

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Novotel	Bussigny	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นยอดเขาของเทือกเขา	Pennine	Alps	สามารถเดินทางขึน้โดยกระเชา	เป็น
จุดสูงสุดของทวีปยุโรปที่มียานพาหนะนําทานขึน้ไปได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา	(Lake	Geneva)	ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
จํานวนมาก

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรั่งเศส	และสวิตเซอรแลนด	ซึ่งใหญเป็นอันดับ
ตนๆของยุโรป	เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง	4	ครั้ง

เป็นปราสาทที่ตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด	ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา
ซึ่งเป็นปราสาทที่ลอมดวยน้ํา	หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซึ่งเป็นจุดทองเที่ยว
ยอดนิยมของทั้งสวิสและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกที่สรางขึน้มาเพื่อคอยเก็บคา
ผานทางของเรือที่ลองผานทะเลสาปเจนีวา	ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่ทําให	Lord	Byron	เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบท
กวีโรแมนติกเรื่อง	"The	Prisoner	of	Chillon"	ซึ่งมาจากชีวิตจริงของ	ฟรองซัว
เดอ	โบนีวาร	นักเทศนจากเจนีวา	ที่ถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ีและภาย
หลังไดถูกปลอยตัว

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

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

สวนสาธารณะ	Parc	du	Denantou	เพื่อชมศาลาไทย	ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ	เสด็จ
พระราชดําเนินมาทําพิธีเปิด	ศาลาไทยของประเทศเราเดนมากบนพื้นหญาสี
เขียว



ชม	สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง	3	ตัว	ปิดหู	ปิดปาก	ปิดตา	อันเป็นสถานที่ทรง
โปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว	และถายรูปกับ	ศาลาไทย	ที่รัฐบาลไทยสง
ไปตั้งในสวนสาธารณะของเมือง

พิพิธภัณฑโอลิมปิก	(Olympic	Museum)	ตั้งอยูเมืองโลซานน	เมืองโอลิมปิก	ส
วิตเซอรแลนด	และยังเป็นศูนยกลางการศึกษาระดับโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Novotel	Bussigny	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเจนีวา	ตั้งอยูบริเวณตอนปลายแหลมของ	ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคลาย

พระจันทรครึ่งเสี้ยวตอ	จากน้ันนําทานชมเมืองเจนีวา	เมืองที่วากันวาเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเป็นสวิส
เลยรายลอมดวยสวนสาธารณะที่สวยงาม	และองคการนานาชาติตางๆ	อาทิเชน	ตึกสหประชาชาติ,	สภาแรงงาน
โลก,	องคการกาชาดสากล,	
ชมทะเลสาบเจนีวา	และ	น้ําพุจรวดเจทโด	(Jet	d’eau)	ที่สามารถสงน้ําขึน้ทองฟาไดสูงถึง	140	เมตร	และ

เป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา
ถายรูปกับนาฬิกาดอกไม	ริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มี

ตอเจนีวา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงเบิรน	เมืองหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็น

อยางยิ่งจนไดรับการอนุรักษ	และประกาศใหเป็น	มรดกโลกจากองคการยูเนสโก	Unesco
นําคณะชมเที่ยวชม	เบเร็นกราเบ็นหรือบอหมี	สัตวที่เป็นสัญลักษณของเมืองซึ่งปัจจุบันไดถูกยายไปอยู

บริเวณสนามหญาริมแมน้ํา
จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสูยาน	มารคกาสเซ	ยานเมืองเกาซึ่งปัจจุบัน	เต็มไปดวยรานดอกไมและรานบูทีค

เป็นเขตที่ปลอดมลพิษ	ไมใหรถยนตวิ่งผาน	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว	นําชมอาคารเกา	อายุ	200-300	ปี	
ชม	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ	ของเมืองน้ี
เขาสู	ถนนครัมกาสเซ	เต็มไปดวยรานภาพวาด	และรานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกาไชท

กล็อคเคนอายุกวา	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา
ชม	มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทฮาวน	และกรุงเบอรนยังเป็นเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป	ให

ทานไดเดินเที่ยวชมเมือง...พรอมชมอดีตบานพักของไอซไตน	ซึ่งเคยใชชีวิตอยูในเมืองน้ี...	
ไดเวลาอันสมควรนําคณะออกเดินทางตอสู	เมืองอินเทอรลาเกนเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด

ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมืองตั้งอยูระหวางทะเลสาบสอง
แหงคือ	Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟรา
อันลือชื่อ,	นาฬิกาดอกไม,	สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส
และยังใชเป็นฉากภาพยนตไทยเรื่อง	วันน้ีที่รอคอย



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารพื้นเมือง	ใหทานไดลิ้มลองเมนูฟองดูวแบบตนตําหรับ	ทีข่ึ้นชื่อของสวิส	หมู	+

ไก	+	เฟรนชฟราย	+	ไอศกรีม
พักที	่Crystal	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครแหงความงาม	เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป	มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบ
และน้ําพุ	เป็นสัญลักษณของเมือง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรั่งเศส	และสวิตเซอรแลนด	ซึ่งใหญเป็นอันดับ
ตนๆของยุโรป	เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง	4	ครั้ง

เป็นน้ําพุในเมืองเจเนวา	ของสวิตเซอรแลนด	เป็นหน่ึงในจุดสังเกตุสําคัญของ
เมือง	น้ําพุน้ีสามารถมองเห็นไดจากทุกจุดในเมืองหรือจากบนเครื่องบินก็ยังได

สัญลักษณของเจนีวาที่ตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน	ดอกไมรอบๆก็จะเปลี่ยน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล	มีชนิด	2เข็ม	และ	3เข็ม	ขนาดตั้งแต
100-1,000ซ.ม.หรือมากกวา	และหนาปัดนาฬิกามีความชันได	ไมจํากัดองศา
สามารถใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตยได	ไฟฟาดับยังสามารถใช
งานได	นาฬิกาดอกไมเป็นสัญลักษณแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวา
ในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก



สัญลักษณของกรุงเบิรน	บอเลี้ยงหมีน้ี	เป็นหนา	เป็นตา	ของเมือง	เบิรน	เลยก็
วาได	เพราะวากอนที่แขกตางเมืองจากประเทศไหนๆ	เมื่อมาถึงเมืองน้ี	ก็ตอง
แวะเขามาชม	เจาหมีกอน	เพราะวา	สถานที่ตั้งอยูกอนเขาเมือง	และบางวันก็
อาจจะมีผูดูแลหมี	นําหมีออกมาใหชม	ความนารักของหมีในชวง	ฤดูรอน	และ
ฤดูหนาว

ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค	เป็นยานที่
ปลอดรถยนต	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองน้ี	และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม	ชอปป้ิงสินคา
บนถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	มีถนน	ครัมกาสเซ	ที่เต็มไปดวยรานภาพ
วาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกาไซ
ทคล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละ
ครั้ง

มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส	หรือมหาวิหารแหงกรุงเบิรน	เป็นมหาวิหารที่
เกาแกของกรุงเบิรน	ในประเทศสวิสเซอรแลนด	ถูกสรางขึน้ในสไตลกอธิค
เมื่อปี	1421.	มีความสูง	อยูที่	100.6	เมตร	(330	ฟุต	)	สรางเส็จสมบูรณ	ในปี
1893	เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศสวิสเซอรแลนด	และเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของประเทศสวิสอีกดวย

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

	รับประทานอาหารพื้นเมือง	ใหทานไดลิ้มลองเมนูฟองดูวแบบตนตําหรับ	ที่ขึน้ชื่อของสวิส	หมู	+	ไก	+	เฟรนชฟ
ราย	+	ไอศกรีม

		พักที่	Crystal	Hotel		หรือระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึน้มุงหนาขึน้สู	หมูบานกรินเดลวาลดระหวางการเดินทางทาน

จะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดขนานแท	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ
หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต	ฝูงวัวพื้นเมืองที่
กระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูทั่วบริเวณ	ลําธารน้ําธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้ง
ตระหงานขาวโพลน	ซึ่งจะทําใหคณะไดรับความประทับใจเป็นอยางยิ่ง
พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ	นัง่รถไฟชมวิวทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูงแหงแอลป

แลวเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลนไชเด็กรถไฟทีจ่ะนําทานเดินทางลอดอุโมงคทีช่าวส
วิสฯไดขุดเจาะไวทีค่วามสูงถึง	3,464	เมตร	จนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	Top	of	Europe
บนยอดเขาจุงเฟรา	ซึ่ง	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา
Sphinx	นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค	เพราะยอดเขาแหงน้ีปกคลุมดวยหิมะ
ขาวโพลนตลอดทั้งปี	ในปี	2001
อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงฟราว

ชวงบาย	
พรอมนําคณะเขาชม	ถํ้าน้ําแข็ง1,000ปี	Ice	Palace	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง
จากน้ัน	ชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะทีล่านพลาโต	Plateau	พรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย...ได

เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ	
จากน้ันออกเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองลูเซิรน	Lucerne	เมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Ibis	Styles	Luzern	City	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงฟราว



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

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ibis	Styles	Luzern	City		หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	ทะเลสาบลูเซิรน	ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูทามกลางหุบเขา	มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขา

โอบลอม	ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน	เป็นอาคารบานเรือนแบบสมัยใหม	มีถนนเลียบไปตามเนิน
เขาตลอดระยะทาง	ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ	มีดอกไมนานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง	เชนกุหลาบ
และทิวลิป	อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย	เหมาะแกการพักผอนหยอนใจชาวเมือง	และนักทองเที่ยว
นําคณะเขาชม	อนุสาวรียสิงโต	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสฯ	ในดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและ

จงรักภักดี	ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจาหลุยสที่16แหงประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวัง
ในคราวปฏิวัติใหญ	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	ค.ศ.1792
ใหคณะไดเดินชื่นชมในความเกาแกของเมือง	อาคารโบราณ	และ	สะพานไมคาเปล	อันเกาแก	ที่มีอายุ

มากกวา	600	ปี	ที่สรางทอดตัว	ขามแมน้ํารอยส	ตั้งแตศตวรรษที่	14	โดยสะพานแหงน้ีถือวาเป็นสะพานไมที่มี
ความเกาแกที่สุดของยุโรป
มีเวลาใหทานไดชอปป้ิงสินคาขึน้ชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนดนานาชนิด	อาทิ	มีดพับสวิสฯ	,ช็อคโกแล็ต

,ของซูวีเนียรตางๆ	และที่ทานไมควรพลาดคือ	นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด	จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง	อาทิ	บุคเคอเรอร,	กือเบอลิน	ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําคณะออกเดินทางศเขาสู	ซาฟเฮาสเซน	เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ
นําคณะชมความสวยงามของน้ําตกไรน	ซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป

แมน้ําแหงน้ีเกิดขึน้จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลปเริ่มจากเป็นลําธารเล็กๆผานลิคเทนสไตนเขาสู
ทะเลสาบคอนสะแตนที่กั้นพรหมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี	สัมผัสความตระการตาของสายน้ํา
ตก	พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเป็นที่ระลึก
นําคณะออกเดินทางสู	เมืองซูริค	Zurich	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เป็นศูนยกลางทางธุรกิจและ

วัฒนธรรม	การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ	ซึ่งบางครั้งเมืองซูริกมักถูกเรียก
วาเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด	โดยในปี	2006-2008	เมืองซูริกไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี
ที่สุดในโลกอีกดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Sheraton	Zurich	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เสนทางเดินเรือในลูทะเลสาบเซิรน	เป็นเสนทางเดินเรือในทะเลสาบ	ที่ยาว
ที่สุดในทวีปยุโรป	ยังมีเรือกลไฟคลาสสิก	ที่ใชกังหันน้ําใหบริการ	รอบ	ๆ
ทะเลสาบมีเสนทางการเดินป ามากมาย	รวมทั้งเสนทางขี่จักรยานพื้นราบ	และ
เสนทางจักรยานภูเขา

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน	(Schaffhausen)	เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร
แลนด	เป็นที่ตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง	อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร	บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของ
น้ําตก	หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท



เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sheraton	Zurich	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารม้ือ	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
ใหทานไดเดินเลน	ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse)	เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ	1.4

กิโลเมตร	เป็นถนนที่เป็นที่รูจักในระดับนานาชาติวาเป็นถนนชอปป้ิง	โดยตลอดสองขางทางลวนแลวแตเป็นที่ตั้ง
ของหางสรรพสินคา	รานคาอัญมณี	รานเครื่องประดับ	รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจํานวนมาก
จากน้ันใหทานไดเดินเลนเทีย่วชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท	บริเวณถนนลิมแม็ทคีย	มีเวลาให

ทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมือง	พรอมชอปป้ิงของที่ระลึกพื้นเมืองของวิสเซอรแลนด
ไดเวลานัดหมาย	นําคณะออกเดินทางสู	สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อทําการเช็คอิน	และทํา	TAX

REFUND

17.30	น.	เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	การตารแอรเวย	เทีย่วบินที	่QR	096/QR	834	แวะ
เปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

	รับประทานอาหารมื้อ	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ	1.4	กิโลเมตร	เป็นถนนที่เป็นที่รูจักใน
ระดับนานาชาติวาเป็นถนนชอปป้ิงที่มีราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก	โดย
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา	รานคาอัญมณี
รานเครื่องประดับ	รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจํานวนมาก



แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

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

13.20	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ดวยความสวัสดี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



***	กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ	และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษทั	กอนทานทําการจองทัวร	***
1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย

ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ
2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ

เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
3.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย	แต
ยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม
4.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน

พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผูรวม	เดินทางนอยกวา	20	ทาน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	40,000	บาท	กรณีวีซาไมผานการ
พิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือและ
หักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
2.	สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดิน

ทางโดยอัตโนมัติ

1)	คาตัว๋เครื่องบิน	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	ในกรณีมีความประสงคอยูตอ	จะ
ตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ
30	กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)
2)	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3)	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)
4)	คา	Coach	Tax	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5)	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)

6)	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8)	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	Schengen	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะผาน

หรือไม)
9)	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
10)	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ

ACE	Insurance	Limited	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1)	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3)	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)



5)	คาทิปหัวหนาทัวรทานละ20	ฟรังกสวิส
6)	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	ทานละ	15	ฟรังกสวิส

1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง
2.	ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถาน

ทูต	เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
3.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทั

ทัวรเป็นผูกําหนด	ทานทีมี่ความประสงคจะยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูก
ตอง	และครบถวนตามทีส่ถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแต
เพียงตัวกลาง	และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานัน้	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาสวิตเซอรแลนด
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง

มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	2x1.5	น้ิว	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน

เหมือนกันทั้ง	2	รูป)
รูปถายวีซาสวิตเซอรแลนด	
รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังน้ี
-	สีพื้นหลังสีขาว
-	ขนาด	2	น้ิว
-	ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ
-	ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทราบวา	รูปถายยื่นวีซา	จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ	ICAO	(องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ)	ตูถายรูปมาตรฐาน	ICAO	เปิดใหบริการแกทานอยูทีภ่ายในศูนย	TLScontact.ตารางดาน
ลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน	โดยมีเครื่องหมาย	"✗"	และเครื่องหมาย	"✓",	สําหรับภาพถายที่ได
มาตรฐาน	ซึ่งเป็นขอกําหนดของการยื่นขอวีซาเชงเกนภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ	และดานบนของหัวไหล
เพื่อสามารถเห็นใบหนา	ถึง	70-80%	ของภาพ	และเพื่อความชัดเจนภาพถายจะตองชัดเจน	และคุณภาพคมชัด	โดย
ไมมีรอยเป้ือนของหมึกหรือน้ํามันภาพถายจะตองหันหนาตรง	และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติหามใสคอนแทคเลนส	หรือ
บิก๊อายในการถายรูป
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี

7.1	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	(พอและเมตองมาแสดงตัว
ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.4	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครอง
ของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความปกครองของผู
อื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม	เป็นตน	พรอม
แนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทานัน้**จดหมายรับรอง

การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง



(ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน)
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ	พรอมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	1	เดือน)
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	เงิน
เดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	(ในจดหมายงานไมตองระบุ
วันลางานและประเทศที่จะเดินทางไปทองเที่ยว	หรือ	ถาจําเป็นตองระบุลงไปในจดหมายงาน	รบกวนระบุประเทศที่จะ
เดินทางใหครบทุกประเทศ	เรียงลําดับประเทศที่จะเดินทางไปใหถูกตอง	และใสวันเดินทางใหถูกตองตามวันที่เดิน
ทาง)	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	(ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน)	+	สลิปเงินเดือนยอนหลัง	3	เดือน
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	(ตัวจริงอายุไมเกิน	1
เดือน)
8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ
เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา	(ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน)
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง
แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ
9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)

9.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานัน้	พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันทีย่ื่นวีซา
9.2	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ
ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
9.3	สเตทเมนท	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือน	ซึ่งออกโดยธนาคาร
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา	และ	บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******

10.	ในกรณีทีมี่ผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิม่เติมดังน้ี
10.1	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับ
ผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจายให
บุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
-	เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
-	กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก	
-	กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน
10.2	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย	
10.3	ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองมีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ไดคิว
ยื่นวีซา	พรอมทั้งตองระบุ	จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน
2557	หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา	ตองออกให	ณ	วันที่	4	กันยายน	2557	หรือ	หลังจาก
น้ันเทาน้ัน	จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตอง
ระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง	(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	จะตอง
ถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต	วันทีข่อหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาส
ปอรตไปดวย	เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70	ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซา
12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาทีไ่ดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนทีท่างบริษทัฯ	ไดจัดทําขึ้น

จากประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามแตสถานการณและ
คุณสมบัติของลูกคา
*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา

จะผานหรือไมผานการพิจารณา
คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา

หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็น
ตัว๋กรุปซึ่งตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึดคา

มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย



ทัง้หมด	100%ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
ในกรณีทีท่างบริษทัขอเอกสารเพิม่เติมแตทานไมสงเอกสารตามทีข่อมาใหทางบริษทั	และสงผลทําให

วีซาไมผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน
ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตาง

ประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะให
กรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***
**	ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิม่

เติม	**
สําหรับทานทีเ่ป็นมุสลิม	,	ทานมังสวิรัติ	,	ไมทานหมู	,	ไมทานเน้ือ	,	ไมทานไก	,	ไมทานปลา	โปรดแจง

ลวงหนาอยางนอย	2	สัปดาห
ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง	และตองมี

คาใชจายในการเลื่อนตัว๋	และเอกสารเพิ่มเติม	เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ

1.	การยกเลิกตองแจงลวงหนา	45	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก(ทาน
ละ40,000บาท)
2.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
3.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
4.	กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน		10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ


