


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินซูริค	-	เมืองซูริค	(Zurich)	-	โบสถฟรอมุนสเตอร	-	จัตุรัสปาราเด
พลาทซ	-	เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลู
เซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	แมนํารอยส	-	เมืองซุก

พักที่	PARK
HOTEL
ZUG	หรือ
เทียบเทา

3 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ไอซพาเลซ	-	ลานสฟิงซ	-	ธารน้ําแข็ง
อเลิทซ	กลาเซียร	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	อินเทอรลาเกน	-	ทะเลสาบทูน	-
ทะเลสาบเบรียนซ

พักที่	CITY
OBERLAND
หรือเทียบ
เทา

4 กรุงเบิรน	-	บอหมีสีนําตาล	-	มารคกาสเซ	-	หอนาฬิกาประจําเมือง	หรือ
นาฬกาไซทกล็อคเคน	-	มองเทรอซ	-	ปราสาทชิลลอง	/	ปราสาทชิลยอง	-
เมืองเวเวย	-	อนุสาวรียชาลีแชปลิน	-	เมืองแทซ

พักที่	ELITE
หรือเทียบ
เทา

5 เมืองเซอรแมท	-	ไคลนแมทเทอร	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	กรอนเนอรแกรตบาหน	-
แมทเทอรฮอรน	-	เมืองโกล	เดอ	ปิยง	-	กระเชาไฟฟาโรแตร	-	กลาเซียร
3000	-	Peak	Walk	By	Tissot

พักที่
ALPINE
CLASSIC
LEYSIN
หรือเทียบ
เทา

6 เมืองกรูแยร	-	เมืองโลซานน	-	เมืองเจนีวา	-	นําพุเจ็ตโด	-	นาฬิกาดอกไม	-
สนามบินเจนีวา

7 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	มี.ค.	61	-	8	มี.ค.	61 ฿52,990 ฿52,990 ฿0 ฿5,900



คณะเดินทางวันที	่30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที	่QR	833	เวลา	21.15	น.	และถึงโด
ฮาเวลา	00.25	น.

16.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย
การบิน	กาตาร	แอรเวย	ประตู	8	แถว	Q	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
19.30	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร	แอรเวย	เทีย่วบินที	่QR	833	

***คณะเดินทางวันที่	30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	QR	833	เวลา	21.15	น.	และถึงโดฮาเวลา
00.25	น.***
23.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	นําทานเปลีย่นเครื่องเพื่อเดินทางตอ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
02.00	น.	ออกเดินทางสูประเทศสวิตเซอรแลนด	เทีย่วบินที	่QR	093	

***คณะเดินทางวันที่	30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	QR	093	เวลา	02.35	น.	และถึงซูริคเวลา
07.55	น.***
06.30	น.	เดินทางถึงสนามบินซูริค	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	5	ชั่วโมงใน

วันที่	25	มีนาคม	2561)	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันนําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูริค	(Zurich)	เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ
นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร	(Fraumunster	abbey)	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	853	โดยกษตัริยเยอรมัน

หลุยส	ใชเป็นสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู
นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ	(Paradeplatz)	เป็นจัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	ปัจจุบันเป็น

ชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเป็นศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ	ธนาคาร	สถาบันการเงินที่ใหญที่สุด
ในประเทศ



นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน	(Lucerne)	เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ที่ถูก
หอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก	(Dying	Lion	of	Lucerne)	ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ	เพื่อเป็น

อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.1792
ชมสะพานไมชาเปล	(Chapel	Bridge)	ซึ่งมีความยาวถึง	204	เมตร	ทอดขามผานแมน้ํารอยส	(Reuss

River)	อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน	เป็นสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป	สราง
ขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1333	โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส	ตลอดแนวสะพาน
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส	เชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน

Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน
จากน้ันเดินทางเขาสูเมืองซุก	(Zug)	เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของ

ประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่ าจึงถือเป็นที่
ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี	คนดังสําคัญระดับโลก	ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู	2	ขางทาง
ที่เมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย	(ระยะทาง	37	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	HOTEL	ZUG	หรือเทียบเทา

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

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

โบสถสวยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่9แหงนีมีชื่อเสียง	เพราะหนาตางใน
โบสถประดับดวยกระจกสีฝีมือศิลปินที่มีชื่อเสียงมากของยุโรปชื่อ	MARC
CHAGALL	รังสรรคงานศิลปะชิ้นเยี่ยมของโลกไวที่โบสถน้ี

อีกหน่ึงจัตุรัสที่เป็นหน่ึงในสถานที่แพงที่สุดในเมืองซูริก	โดยจัตุรัสปาราเด
พลาทซ	เป็นจัตุรัสเกาแก	ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางของการคาสัตวที่สําคัญ
ของเมืองซูริก	ปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีไดกลายเป็นชุมทางรถรางที่สําคัญของเมือง
ซูริกและยังเป็นศูนยกลางของยานธุรกิจ	ธนาคาร	สถาบันการเงินที่ใหญที่สุด
ในประเทศสวิสเซอรแลนด



คณะเดินทางวันที	่30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที	่QR	093	เวลา	02.35	น.	และถึงซูริค
เวลา	07.55	น.

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

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

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

เมืองซุก	(Zug)	เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบน
ของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตรา
การเก็บภาษีที่คอนขางตํ่ าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี	คนดัง
สําคัญระดับโลก	ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู	2	ขางทางที่เมือง
ซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	PARK	HOTEL	ZUG	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองกรินเดอวาลด	(Grindelwald)	เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ

ขึน้สู	ยอดเขาจุงเฟรา	(Jungfrau)	เเละเมื่อปี	คศ.2001องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟราเป็นพื้นที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรปนําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ	ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	11,333	ฟุตหรือ	3,454	เมตร
ระหวางเสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง	สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค

(Jungfraujoch)สถานีรถไฟทีอ่ยูสูงทีสุ่ดในยุโรป	(Top	of	Europe)	เขาชมถํ้าน้ําแข็ง	(Ice	Palace)	ทีแ่กะ
สลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง	30	เมตร	(ระยะทาง	113	กม.ใชเวลาประมาณ	1.35	ช.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

ชวงบาย	
พาทานชมวิวที่ลานสฟิงซ	(Sphinx	Terrace)	จุดชมวิวทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร

สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	Glacier	ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป	ยาวถึง	22	ก.ม.และหนาถึง	700	เมตร	โดยไมเคยละลาย
อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป	เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม

ควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม	ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง

สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน	(Lauterbrunnen)
จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน	(Interlaken)	เป็นเมืองที่ตั้งอยูระหวาง	ทะเลสาบทูน

(Lake	Thun)	และทะเลสาบเบรียนซ	(Lake	Brienz)	อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิต
เซอรแลนดในเมืองเล็กๆ	(ระยะทาง	56	กม.ใชเวลาประมาณ	1	ช.ม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	CITY	OBERLAND	หรือเทียบเทา

	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



ถํ้าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

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

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

ทะเลสาบที่ตั้งอยูในเมือง	Interlaken	ตั้งขนาบดานขางของเมือง	ทะเลสาบ
Thun	มีเมืองทาสําคัญที่แวะจอดกันซักพักเพื่อรับสงนักทองเที่ยวที่	เมือง	Spiez



ทะเลสาบที่สีน้ําสวยแบบเทอคอยซ	ทะเลสาบเมืองเบรียนซืไดรับการขนาน
นามวาเป็นทะเลสาบที่ใสที่สุดในสวิส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	CITY	OBERLAND	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน	(Bern)	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน

ปี	ค.ศ.	1863	นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน	1	ใน	10	ของเมืองทีมี่คุณภาพชีวิตทีด่ีทีสุ่ดของโลกใน
ปี	ค.ศ.2010
นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล	(Bear	Park)	สัตวที่เป็นสัญลักษณของกรุงเบิรน	นําทานชมมารกาสเซ	ยาน

เมืองเกา	ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค	เป็นยานที่ปลอดรถยนต	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคาร
เกา	อายุ	200-300	ปี	ชมนาฬิกาไซท	คล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มี	“โชว”	ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลา
แตละครั้ง	(ระยะทาง	56	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ	(Montreux)	เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

เจนีวา	ไดชื่อวาริเวียราของสวิส	ชมความสวยงามของทิวทัศน	บานเรือน	ริมทะเลสาบ
นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง	(ดานนอก)	(Chillon	castle)	ปราสาทโบราณอายุกวา	800	ปี	สรางขึน้

บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา	ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ	SAVOY	โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุม
การเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมา	จากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออก
ของสวิตเซอรแลนด	เน่ืองจากเป็นเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน	ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบ
เสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยปี
จากน้ันเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองเวเวย	(Vevey)	คือเมืองที่ตั้งอยูในรัฐโว	ของประเทศสวิตเซอร

แลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา	ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย	เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส"	(Pearls	of	the	Swiss	Riviera)	ที่แมแตศิลปินตลกชื่อดังแหงฮอลลีวูด	“ชาลี	แชป
ลิน”	ยังหลงไหลและไดอาศัยอยูที่เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต
นําทานชมเมืองและถายรูปคูกับรูปป้ันชาลี	แชปลิน	(Charlie	Chaplin's	statue)	ตั้งบริเวณดานหนา	Food

Museum	โดยที่มีซอมขนาดยักษตั้งอยูในทะเลสาบ	ทําใหมีการกลาวติดตลกกันวาเป็นรูปป้ันชาลี	แชปลินกําลัง
หิว	ไดเวลาอันสมควรนําทานสูเมืองแทซ	(Taesch)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	ELITE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา	(Lake	Geneva)	ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
จํานวนมาก

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

ริมทะเลสาบก็จะมีอนุสาวรียชารลี	แชปลินอยู	นักแสดงชาวอังกฤษ	ผูมีชื่อเสียง
ที่สุดคนหน่ึง	ในยุคตนถึงยุคกลางคริสตวรรษที่	20	ของฮอลลีวูด	อีกทั้งยังเป็นผู
กํากับภาพยนตร	ซึ่งมีผลงานโดดเดนหลายเรื่องดวยกัน	ตัวละครที่เขาแสดง
ซึ่งมีผูจดจําไดมากที่สุดคือ	"คนจรจัด"	(The	Tramp)	ซึ่งมักปรากฏตัวใน
ลักษณะคนจรจัด	ซึ่งสวมเสื้อนอกคับตัว	สวมกางเกงและรองเทาหลวม	สวม
หมวกดารบีหรือหมวกโบวเลอร	ถือไมเทาซึ่งทําจากไมไผ	และไวหนวด	จุมจิม๋
แชปลินเป็นบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมากที่สุดคนหน่ึงในยุคภาพยนตร
เงียบ	ดังจะเห็นไดจากการที่เขาทั้งแสดง	กํากับ	เขียนบท	อํานวยการสราง
และรวมไปถึงประพันธดนตรีประกอบในภาพยนตรของเขาเอง

เป็นหมูบานวาเลสทั่วไปที่คุณจะไดพบกับธรรมชาติที่ดีที่สุด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	ELITE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากนัน้นําทานสูเมืองเซอรแมท	(Zermatt)	เมืองแหงสกีรีสอรท	ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง	เน่ืองจาก

เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง	แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน	และยัง
มีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮอรน	(Matterhorn)	ที่ไดชื่อวาเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิส
ใหเวลาทานอิสระเลือกเดินทางตามอัธยาศัย	โดยกระเชาไฟฟ าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไค

ลนแมทเทอรฮอรน	(KlienMatterhorn)	ที่สูงถึง	4,478	เมตร	และไดชื่อวาเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของ
เทือกเขาแอลป	ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม	ณ	จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน
เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส	ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม	หรือเดินทางไปที่สถานีรถไฟ

เซอรแมท	เพื่อเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต	(Gornergrat	railway)	สูจุดชมวิว
ที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน	หรือใหทานไดมีเวลาอิสระเดินเลนเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกในเมืองเซอรแมท
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโกล	เดอ	ปิยง	(Col	De	Pillon)เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญที่จุ

ผูโดยสารไดถึง	125	คน	นําทานขึ้นกระเชายักษ	ขึ้นสูเขากลาเซียร	3000	(Glacier	3000)	(ระยะทาง	145
กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.05	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

ชวงบาย	



นําทานเดินขาม"	The	Peak	Walk	by	Tissot"	สะพานแขวนที่มีความยาว	107	เมตร	ขามหนาผาที่ระดับ
ความสูง	3,000	เมตร	ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป	อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา
หลังจากน้ันนําทานลงจากเขาตอไปยังเมืองเลอแซง	(Leysin)	เมืองเล็กๆ	ที่มองเห็นเทือกเขาแอลปไดชัดเจน

เป็นเมืองสกีรีสอรทที่นิยมของคนสวิตเซอรแลนดแหงหน่ึง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พักเมือง	ALPINE	CLASSIC	LEYSIN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นยอดเขาของเทือกเขา	Pennine	Alps	สามารถเดินทางขึน้โดยกระเชา	เป็น
จุดสูงสุดของทวีปยุโรปที่มียานพาหนะนําทานขึน้ไปได

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

ขึน้รถไฟเพื่อชมวิว	กรอนเนอรแกรตบาหน	จุดที่ทานจะไดเห็นยอดเขาแมทเท
อรฮฮรน	อยางสวยงามที่สุดในวันที่อากาศดีทองฟาโปรง	จากน้ันใหเวลาทาน
อิสระเดินเลนพักผอนชอปป้ิงสบายๆในเมืองเซอรแมท

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



เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง	125	คน	นํา
ทานขึน้กระเชายักษรุนใหม	ลองลอยกลาง	ทัศนียภาพที่งดงามสูบริเวณ	กลา
เซียร	เลอ	ไดเบอเร็ต	หรือที่ไดรับการขนานนามใหมวา	กลาเซียร	3000
(Glacier	3000)	สนุกสนานกับ	การน่ังเกาอี้เลื่อนไฟฟาที่นักสกี	ใชเพื่อการน่ัง
ขึน้เขาสัมผัสประสพการณที่ตื่นเตนสนุกสนาน	มีจุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม
หาก	อากาศดี	ทองฟาสดใสจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือแมทเท
อรฮอรนได

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

กิจกรรมทาทายดวยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาดวยความสูง
3,000	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	ตัวสะพานมีความยาว	107	เมตร	กวางแค	78
เซนติเมตร	อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	3,000	เมตร	เมื่อยืนชมวิวบน
สะพาน	สามารถมองเห็นภูเขาที่รายรอบจะสามารถมองเห็นวิว	ได	360	องศา
บนยอดเขาของสวิสเซอรแลนด	ไดแก	จุงเฟรา	แมทเทอรฮอรน	และมองบลอง
ก	ไดอยางชัดเจน	สะพานแขวนแหงน้ีเป็นที่แรกของโลก	ที่สรางสะพานเชื่อม
ตอกันระหวางของ	2	ภูเขา	สามารถรับน้ําหนักคนที่เดินขึน้สะพานพรอมกัน
300	คน	แตจํากัดใหผูเดินขามสะพานไดพรอมกันไมเกิน	150	คน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	ALPINE	CLASSIC	LEYSIN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องชีสสวิสฯ	เมืองกรูแยร	(Gruyeres)	ตนกําเนิดของเนยแข็งกรูแยร

Gruyere	cheese	ที่ผูคนรูจักกันเป็นอยางดี	ที่สามารถสงออกชีสกรูแยรที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	กรูแยรยัง



เป็นเมืองยุคกลางขนาดยอมเยาที่มีทิวทัศนอันทรงเสนห	และมีกลิ่นชีสโชยในอากาศตลอดเวลาที่เราเดินไปตาม
ถนนหินกรวดกลางเมืองอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน	(Lausanne)	ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา	เมืองโลซานนนับได

วาเป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแต
ศตวรรษที่	4ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่น่ี	เมืองโลซานนมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตาก
อากาศที่น่ีเมืองน้ียังเป็นเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จยา
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา	(Geneva)	นําชมเมืองที่เป็นศูนยกลางการประชุมนานาชาติ	เมืองที่ตั้ง

องคการสากลระดับโลก	อาทิ	องคการการคาโลก,	กาชาดสากล,	แรงงานสากล	ฯลฯ
นําทานถายรูปกับ	น้ําพุเจทโด	ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึน้ไปในอากาศถึง	390	ฟุต	(เปิดเฉพาะวันอากาศดี)	และ

ถายรูปกับ	นาฬิกาดอกไม	สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา
17.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินเจนีวา	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ชวงคํ่า
21.35	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่QR	104	

***คณะเดินทางวันที่	30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	QR	104	เวลา	21.40	น.	และถึงโดฮาเวลา
04.40	น.***

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองกรูแยร	(Gruyeres)	ตนกําเนิดของเนยแข็งกรูแยร	Gruyere	cheese	ที่
ผูคนรูจักกันเป็นอยางดี	ที่สามารถสงออกชีส	กรูแยรที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว
โลก	กรูแยรยังเป็นเมืองยุคกลางขนาดยอมเยาที่มีทิวทัศนอันทรงเสนห	และมี
กลิ่นชีสโชยในอากาศตลอดเวลาที่เราเดินไปตามถนนหินกรวดกลางเมืองอีก
ดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

นครแหงความงาม	เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป	มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบ
และน้ําพุ	เป็นสัญลักษณของเมือง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย



น้ําพุเจทโดเปิดเฉพาะวันอากาศดี
คณะเดินทางวันที่	30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	QR	104	เวลา	21.40	น.	และถึงโดฮาเวลา

04.40	น.

น้ําพุขนาดใหญที่ตั้งโดดเดนเป็นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนีวา	น้ําพุแหงน้ีได
กลายเป็นสัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย	เจ็ตโดมีความสูงกวา	140	เมตร
พุงสูอากาศดวยความเร็วกวา	200	กม	/	ชม.	วากันวาละอองน้ําที่กระจายไป
โดยรอบน้ําพุน้ันมีมากกวา	500	ลิตรตอวินาทีเลยทีเดียว

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

หรือที่รูจักกันในชื่อ	ทาอากาศยานกวงแทร็ง	เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการแก
เมืองเจนีวา	ประเทศสวิสเซอรแลนด	มีพื้นที่ติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอร
แลนดกับฝรั่งเศส	และยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทั้งสองประเทศ	ผู
โดยสารบนเที่ยวบินที่มาจากหรือจะไปฝรั่งเศสไมตองผานดานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด	หากยังคงอยูในพื้นที่ฝรั่งเศสของทา
อากาศยาน	การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทั้งสองประเทศ	ทําใหเจนี
วากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป

05.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	เที่ยวบินที่	QR	832

***คณะเดินทางวันที่	30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	QR	832	เวลา	08.40	น.	และถึงกรุงเทพฯ
เวลา	19.00	น.***
18.50	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



คณะเดินทางวันที่	30	มี.ค.	-	5	เม.ย.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	QR	832	เวลา	08.40	น.	และถึงกรุงเทพฯเวลา
19.00	น.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,500	บาท	)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(10	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร	หรือประมาณ

700	บาท)
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
6.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
7.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(สวิตเซอรแลนด)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7-10	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	TLS	Contact
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือน	รวบผม	ให

เห็นหู	เห็นคิ้ว	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน

3.1	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทาน้ัน(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว	คอยขอ	Statement	เพื่อ
ใหอัพเดทไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)	บัญชีฝากประจํา	ใชประกอบการพิจารณาได
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	6	เดือน(ของผูที่
ออกคาใชจาย๗
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
4.	หลักฐานการทํางาน

4.1	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน
3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
4.2	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนด
ที่ดิน	เป็นตัน
4.3	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทน
ชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
4.4	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

5.1	สําเนาทะเบียนบาน
5.2	บัตรประชาชน
5.3	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี)



5.4	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
5.5	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว	***	-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา
หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน
โดยประมาณ	3,500	บาท	)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้



ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


