
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 10 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบนิเอมเิรตส์ 

Emirate Airline (EK) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเชค็อนิให้แก่ทุกท่าน 

  

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบนิที่ EK 385 

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
04.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง) 

08.40 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบนิที่ EK 087 

13.20 น. ถงึสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย (เวลาท้องถิน่ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ช้า

กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง และ 5 ชม.ในหน้าร้อน กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  กรุงเทพฯ                                  

 

 

วนัท่ีสอง ดูไบ • ซูริค • ชไตน์อมัไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น ้าตกไรน์ • ซูริค    (-/-/เยน็) 

 



 

จากนัน้ เดนิทางสู่ เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทางเหนือตดิกบัประเทศเยอรมนันี เมอืงน้ีมกั

ไม่เป็นที่นิยมส าหรบันักท่องเที่ยว แต่นับได้ว่าเป็นเพชรเมด็งามที่ไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมอืงรมิแม่น ้าไรน์ และ

การตกแต่งบ้านที่มเีอกลกัษณ์ รวมไปถงึศลิปะชัน้สูงอย่างเฟสโก้ที่ยงัคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) พาท่านชม น ้าตกไรน์ (Rhine 

Falls) เป็นน ้าตกที่กว้างที่สุดของยุโรป มอีายุเก่าแก่ประมาณ 

14,000-17,000 ปี โดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 

เมตร น ้าตกเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม กระแสน ้าไหลเชี่ยว

กราดตลอดทัง้ปี โดยปริมาณกระแสน ้าไหลที่เคยวดัได้สูงสุด

นัน้ถงึ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ี

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (ม้ือท่ี1) 

ท่ีพกั  NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนที่พกัไปเมอืงใกล้เคยีงในกรณีที่มเีทรดแฟร์หรอืเทศกาล) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 2) 

วนัท่ีสาม ซูริค • เบิรน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ • บ่อหมี • ย่านมารค์กาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร ์• เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • 

Monument National น ้าพุแห่งเจนีวา • โลซานน์        

   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

จากนัน้ เท่ียวชม กรุงเบิรน์ (BERN) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงสวยงาม จนได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี 1983 อกีด้วย  พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ (Bern 

Minster) ที่คงความงามมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1573 

 

  ต่อไปยงั บ่อหมี (Bärengraben) รมิแม่น ้าอาเร โดย ค าว่า Bern ที่เป็นชื่อเมอืงนัน้มาจากค าว่า "Baren" ในภาษาเยอรมนัที่แปลว่า "หม"ี 

หรอื "Bear" ในภาษาองักฤษ ซึ่งเกดิมาจากในสมยัก่อนนัน้ ผูค้รองเมอืงเบริ์นได้ไปออกล่าสตัว์ และสตัว์ที่ได้กลบัมานัน้ก็คอืหมนัีน่เอง จน

ท าให้เบริ์นนัน้กลายเป็นชื่อของเมอืง และมสีญัลกัษณ์ของเมอืงเป็นรูปหมไีปด้วย 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

พาท่านชมเดินสู่ ย่านมารก์าสเซ (Marktgasse) ซึ่งปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทคีเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่ง

ผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆของเมืองน้ี เข้าสูู่

ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้าน ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดาราสาสตร(์Zytglogge) อายุกว่า 

800 ปี ที่มโีชว์ให้ดูทุกๆชัว่โมง นาฬิกาตบีอกเวลา ถดัไปไม่ไกลจะพบกบั บ้านเลขที่ 49 ซึ่งเป็นบ้านที่อลัเบริ์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสกิส์ชื่อดัง

ของโลก เคยมาใช้ชีวติอยู่ในช่วงสัน้ๆ ระหว่างปีค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบ้านหลงัน้ีได้กลายเป็นพิพธิภณัฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายและ

ผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (ม้ือท่ี 3) 

 

จากนัน้ เดนิทางไปยงั เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงปลายตะวนัตกเฉียงใต้สุดอนัมพีรมแดนตดิกบัฝรัง่เศส พา

ท่านชม นาฬิกาดอกไม้ต้นต าหรบัของสวิส (L’horloge fleurie) ความพิเศษคือดอกไม้ที่น ามาประดับจะขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ใน

บรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป ผ่านชม Monument National อนุเสาวรยี์อนัเป็นสญัลักษณ์แห่งการรวมชาตริะหว่างเจนีวาและประเทศ

สวสิเซอร์แลนด์ในปี 1814 



 

  

 

ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้า ท่ีท าการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนี

วา (United Nations Office at Geneva) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมอืงน้ี ซึ่งเจนีวานัน้

ถือเป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตัง้อยู่มากที่สุดในโลก และ

ประเทศไทยนัน้ก็ถอืเป็น 1 ใน 193 รฐัสมาชกิสหประชาชาต ิ โดยได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชกิตัง้แต่วนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งท าให้มธีงไตรรงค์ 

ธงประจ าชาติประดับอยู่บริเวณด้านหน้าร่วมกับธงประจ าชาติของ

ประเทศสมาชกิทัง้หมดอกีด้วย 

 

 

และพลาดไม่ได้กบัการชม น ้าพุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau) น ้าพุสูง 140 เมตร ที่พวงพุ่งออกมาท้องทะเลสาบ ถงึแมจ้ะดูไม่ได้อลงัการเหมอืน

น ้าพุอื่นๆ แต่น ้าพุแห่งน้ีมีความส าคญัเน่ืองจาก สร้างขึ้นมาเพื่อลดแรงดันน ้าหลังจากการกัน้เขื่อน โดยนับเป็นอีกหน่ึงผลงานที่แสดง ถงึ

ความก้าวหน้าทางวศิวกรรม 



 

 

จากนัน้ มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมบรรยากาศของเมอืง

พร้อมชมตัวเมืองเก่าที่มีมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 มีทิวทัศน์อันสวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

ปราศจากมลพษิ จงึท าให้เป็นสถานที่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้เดนิทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย (ม้ือท่ี 4) 

ท่ีพกั  NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนที่พกัไปเมอืงใกล้เคยีงในกรณีที่มเีทรดแฟร์หรอืเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์ครสิต์

นิกายโปรเตสแตนต์ระดบัอาสนวหิารประจ าเมอืงโลซาน อาสนวหิารแห่งน้ีเริม่ขึน้ในปีค.ศ. 1170 และแล้วเสรจ็ในปี 1235 ต่อมาอาสนวหิาร

วนัท่ีส่ี โลซาน • มองเทรอซ์ • แทซ • เซอรแ์มท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอรแ์มท  

     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

แห่งน้ีถูกประกาศอุทศิให้แก่พระแม่มารยี์โดยค าประกาศของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเกรกอรทีี่ 10 ในปี 1275 และเน่ืองจากอาสนวหิารแห่งน้ี

ตัง้อยู่บนเนินสูง ท าให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศววิมุมสูงของเมอืงโลซานได้ยงัเต็มที่ 

 

 

 

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) โดยระหว่างนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวา

ตลอดทาง น าท่านชมเมืองเก่าแวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิลยอง 

(Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี ที่ยงัคงความสมบูรณ์

ที่สุดแห่งหน่ึงขอยุโรปก็ว่าได้ และเป็นอกี 1 จุดที่ท่านต้องไม่พลาดชม ตวั

ปราสาทถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่านทางของผูเ้ดนิทาง 

รวมไปถงึขบวนสนิค้าต่างๆที่สญัจรไปมา 



 

มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศสุดหรูที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการขบัเคลื่อน

ยานพาหนะ จึงท าให้มีความบริสุทธิข์องอากาศเป็นอย่างมาก และเป็นท่ีท่ีผู้คนทัว่โลกใฝ่ฝันว่าจะได้มาพกัท่ีเมืองแห่งน้ี โดยพาท่าน

เปล่ียนเป็นข้ึนรถไฟท่ีเมือง ทาซ (Tasch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (ม้ือท่ี 6) 

พิเศษสุด !!! พาท่านนัง่รถไฟกอรเ์นอรก์ารท์ (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสคิที่จะพาท่านขึน้ไปยงัยอดเขาอนัเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุด

ของ ภเูขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถงึ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล อนัเปรยีบเสมอืน

สญัลกัษณ์ของประเทศ และแมทเทอร์ฮอร์นยงัได้ปรากฏในสนิค้าและบรกิารต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล เขาแห่งน้ียงัได้ปรากฏในสนิค้าและ

บรกิารต่างๆ มากมาย อาท ิขนมชอ็กโกแลตสญัชาติสวสิอย่าง Toblerone หรอืแมป้ระทัง่บรษิทับรษิทัสร้างหนังฮอลลวีูดอย่าง Paramount Pictures 

จงึนับเป็นจุดที่ววิที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยอืนประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

 

 

เดินทางกลับสู่เมืองเซอแมท  Zermatt เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง 

Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร Matterhorn Museum อาคารจดัแสดงใต้ดินที่

บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมอืง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมอืง อสิระให้ท่านได้เดนิชมเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (ม้ือท่ี 7) 

ท่ีพกั  RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากัน 

โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนที่พกัไปเมอืงใกล้เคยีงในกรณีที่มเีทรดแฟร์หรอืเทศกาล) 

*คนืนี้โปรดเตรยีมกระเป๋าส าหรบัพกั 1 คนื เนื่องจากรถโค้ชจะไม่สามารถเขา้มาในเมอืงได้* 

**กรณีโรงแรมในเซอแมทเต็มขอสงวนสทิธิใ์นการพาท่านพกัเมอืงใกล้เคยีงแทน** 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

จากนัน้ น าท่านสมัผัสประสบการณ์นัง่รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) “รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก” วิ่งผ่านภูมิประเทศที่

งดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว และหุบเขาที่สูงกว่า 2,000 เมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุม

ด้วยธารน ้าแขง็ ที่พาดผ่านในกลางเทอืกเขาแอลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางถงึ เมืองอนัเดอรแ์มท (Andermatt) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆและน่ารกัที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็น

ชุมทางสายรถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส (Glacier Express) รถไฟสายโรแมนตคิที่มชีื่อเสยีงที่สุดของสวติเซอร์แลนด์   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (ม้ือท่ี 9) 

จากนัน้ มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (blausee) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) หน่ึงทะเลสาบที่มีความสวยงามยิ่งนัก อยู่

ท่ามกลางเทือกเขา ต้นไม้ และธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีต้นก าเนิดจาก

แหล่งน ้าใต้ดนิหรอืน ้าบาดาล และยงัทะเลสาบที่ถูกจดัเป็นมรดกของโลก 

โดย Unesco อกีด้วย ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปอย่างเพลดิเพลนิ 

 

 

วนัท่ีห้า เซอรแ์มท • นัง่รถกลาเซียร ์เอก็ซ์เพรส• อนัเดอรแ์มท • ทะเลสาบเบลาเซ                             • อินเทอลาเก้นท์ 

      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

หลงัจากชมความงามจนเต็มอิม่แล้ว เดนิทางต่อไปยงั เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี จุดศูนย์กลาง

ของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดนิชม ความงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดนิชม ถนน Hoheweg จุดที่ครกึครื่นที่สุดในเมืองอนิเทอลาเก้น ท่านสามารถเลอืกซื้อสินค้าคุณภาพสวสิได้อยากหลากหลาย ไม่

ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ชอ็คโกแลตสวสิที่ขึน้ชื่อ หรอืแมแ้ต่เสื้อผา้ เครื่องประดบัก็ยงัมใีห้ท่านเลอืกสรรได้ตลอดถนนเลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู (ม้ือท่ี 10) 

ท่ีพกั  THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากัน 

โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนที่พกัไปเมอืงใกล้เคยีงในกรณีที่มเีทรดแฟร์หรอืเทศกาล) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 

 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองอันเป็น

จุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขาจุงฟราว Top Of 

Europe ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้านสไตล์

สวิสชาเลย์ตัง้อยู่โดยรอบ ท าให้มีความสวยงามจน

เป็นเหมอืนหน้าตาของสวสิเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย  

 

 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรนิเดอวาลด์ เพื่อพาท่านขึน้ กระเช้า Eiger 

Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา โดยจะท าให้ท่านประหยัดเวลาในการพชิติเขาจุงฟราวเรว็ขึน้ถงึ 47 นาท ีเพื่อให้ท่านได้มเีวลาเพลดิเพลนิ

บน Top Of Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อถงึแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น ้าแขง็ (Ice Palace) ที่มอีายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน ้าแขง็ลกึเขาไปกว่า 30 เมตร มปีระตมิากรรมน ้าแขง็อยู่

อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทัง้ปี เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้าแขง็ Aletsch ที่ยาวที่สุดใน

เทอืกเขาแอลป์ และชม อุโมงค์โลกอลัไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จดัแสดงวถิชีวีติ วฒันธรรมและธรรมชาตขิองชาวเมอืง และพาท่านขึน้สู่ 

Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 

วนัท่ีหก อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นัง่รถไฟไต่เขาสู่        เลาเทอรบ์รุนเนน • ลูเซิรน์

      (เช้า/กลางวนั/ - ) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว ให้ท่านเต็มอ่ิมกบับรรยากาศของทิวทศัน์สุดอลงัการ (ม้ือท่ี 12) 

 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว เมืองเลาเทอรบ์รุน

เนน (Lauterbrunnen)  เมอืงสวยอกีเมอืงที่ต้องแวะชม ด้วย

รถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ที่ น่ี เป็นที่ตัง้ของ น ้าตกชเตาบ์

บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร มุมสุดอลังการกบัริ้ว

น ้าตกที่แทรกผ่านหน้าผาสูง โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรือน

สลบัทุ่งหญ้า ที่มองกี่ครัง้ก็ไม่เบื่อ 

 

 

จากนัน้ น าคณะเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หน่ึงในเมอืงที่งดงามที่สุดของประเทศ พาท่าน

ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึน้เพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผูซ้ื่อสตัย์ต่อหน้าที่จนวนิาทสีุดท้าย 

อนุสาวรยี์น้ีคอืสญัลกัษณ์ส าคญัของลูเซริ์นที่ไม่มนัีกท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่น่ี   



 

  

พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสญัลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาว

ระหว่างแม่น ้า Reuss โดยสร้างมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 จากนัน้  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตวัเมอืงใน เขตเมืองเก่า 

(Oldtown) ด้วยตวัอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกบัร้านสมยัใหม่ ท าให้เป็นหน่ึงในความวเิศษของเขตน้ี 

 

ค า่    อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพกั  IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนที่พกัไปเมอืงใกล้เคยีงในกรณีที่มเีทรดแฟร์หรอืเทศกาล) 
 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 13) 

  ให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั สมควรกบัเวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ

ซูรคิ (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มเีวลาท าการคนืภาษี (Vat Refund)    

15.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 088  

23.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อท าการเปลี่ยนเครื่อง) 

 

 

03.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเที่ยวบนิที่ EK 376 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วนัท๋ีเจด็ ลูเซิรน์ • ซูริค • สนามบินดูไบ       (เช้า/-/-) 

วนัท่ีแปด สนามบินดูไบ   • ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ     



 

12.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลมื 

*********************************************** 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั

ต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊

คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 

13-20 มกราคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +12,900 

4 – 11 เมษายน 2566 26+1 112,999 112,999 111,999 +15,900 

11 – 18 เมษายน 2566 26+1 119,999 119,999 118,999 +15,900 

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกดท้์องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานท่ีตามโปรแกรมเรียบรอ้ยแล้ว 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเชค็กบัทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีที่มตีัว๋เครื่องบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร์ 25,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 

 



 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซูรกิ - ดูไบ-กรุงเทพฯ) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพ่ิมเงินเป็นห้องพกัห้องเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมค่าไกด์ท้องถิน่ และหวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตามรายการ  

✓ ค่ารถ โค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าทปิไกด์ท้องถิน่ คนขบัรถ ไม่ต้องช าระเพิม่หน้างาน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คนืค่าวซ่ีาให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตามกรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 

บาท 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถงึการ

สูญเสยีทรพัย์สนิส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

อตัราค่าบริการไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรดีที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้น้ี อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

**ทิปหวัหน้าทวัร ์ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน ไม่บงัคบั** 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 50,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 



 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซ่ีาที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางได้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิที่ออกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซ่ีา ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่ องบนิ

ถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจ้งให้ท่านทราบ และมเีอกสารชี้แจงให้ท่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจาก ต่างจังหวดั หรือ ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรือ

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 



 

 

เง่ือนไขอื่น ๆ  

• บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, ห้องพกัที่ได้รบั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้

คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซ่ีาให้กบัทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซ่ีาด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวีซ่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิัททวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ ก าหนดไว้  (10 

ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ าและ

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทวัร์ทัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

• ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 

2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหี้องพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

• การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 



 

• โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

• กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภูมภิาคที่มอีณุหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

• บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางต้องมี

อายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ เวลาบนิ , การประท้วง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯหรอืเหตุภยัพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั 

ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัิเหตุในรายการท่องเ ที่ยว (ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรอื

ในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัใ น

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้งต้นน้ีแล้วทัง้หมด 



 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจบุนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่านโดนปฏเิสธการเขา้และออก

ประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งเป็นสิง่ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชดัเจน สิง่น้ีอยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

      

  

 

 

 

             



 

 

 



 

 


