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SWITZERLAND ROMANTIC 10 DAYS (TG)  

โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์   
พชิิต 4 ยอดเขา  

MATTERHORN + SCHILTHORN + GLACIER 3000 + GRINDELWALD FIRST 
นั่งรถไฟสุดสวย 2 สาย GLACIER EXPRESS + GOLDEN PASS  

(พกั ZERMATT 1 คืน / GRINDELWALD 2 คืน ) 
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางท่องเที่ยวแสนสวยสุด  สบายๆ มีเวลาเต็มที 

สถานที่วิวสวย ทั้งขุนเขา หมู่บา้นเล็กๆ ทะเลสาบแสนสวย รบัประกนัความสวย 

พิชิต 4 ยอดเขา MATTERHORN, SCHILTHORN, GLACIER 3000, GRINDELWALD FIRST  

(พกั ZERMATT 1 คืน + พกั GRINDELWALD 2 คืน ) 

>> นัง่รถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์  

>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร ์JAMES BOND 007 

>> ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มีสะพาน SKY WALK ขา้มภูเขา  

>> ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST ยอดเขา ฉายา TOP OF ADVENTURE  

>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ  (พกั ZERMATT 1 คืน ) 

>> ชมหมู่บา้น GRINDELWALD หมูบ่า้นกลางเทอืกเขาเอลป์ สุดสวย  (พกั GRINDELWALD 2คนื) 

>> นัง่รถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์!!! 

>> นัง่รถไฟสาย GOLDEN PASS LINES รถไฟสายโรแมนติคอีกเสน้ทางสวยของสวิสเซอรแ์ลนด ์

>> ชมวิวบนยอดเขา HARDER KULM ชมวิวสุดสวยของเมืองอนิเทอลาเกน้  

>> หมูบ่า้น ISELTWALD หมู่บา้นบนรมิทะเลสาบ Brienz สุดสวย  

>> ชมหมู่บา้น SPIEZ หมู่บา้นเลก็แสนสวยริมทะเลสาบทูน  

>> ชมหมู่บา้น LAUTERBRUNNEN หมูบ่า้นกลางหุบเขา น่ารกัๆ เงียบสงบ  

>> ชมหมู่บา้น GRUYERE หมูบ่า้นเล็กๆนา่ ตน้ต าหรบัชีส สุดอร่อย (unseen) 

>> ชมเมือง MONTREUX เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย(พกั MONTREUX 2คนื) 

>> ชมเมือง LUCERN / INTERLAKEN / ZURICH  เมืองท่องเทียวสุดสวย 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว    สบายๆ พกั 2 คืนติด 2 ครั้ง      

  

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / อาหารพื้ นเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบนิไทย เคาน์เตอร์ H  พบ

เจา้หนา้ที่บริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วันที่สอง (2)  ซูริค – เบิร์น - กูแยร์ – มองเทรอ  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.45 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศ 
ชมตวัเมอืงเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดร้ับการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเหมือนเม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์าร
ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม  

 
  น าท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. ) เมืองดงัแหล่ง
ผลิตเนยแข็งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด์ และมีช่ือเสียงระดบัโลก น าชมเมอืงกรุยแยร์ ภายในเมืองมี
ถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ซ่ึงถนนสายน้ีตดัขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไมด้ว้ยเหตุท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา ตวั
เมืองจึงไม่อาจขยายใหญ่ไปกว่าน้ี น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DEGRUYERES) ตั้งอยู่
บนเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 12 ตวัปราสาทสร้างดว้ยหินเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง 
ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกบัปราสาทซิยง ให้
ท่านเดินตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือชีส จนไดเ้วลานดัหมาย  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองสวยริม
ทะเลสาบไดร้ับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวิสฯ” เลอมงัคท์ี่มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  

ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ที่งดงามตลอดสองขา้งทาง  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั  MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  (พัก 2คืน) 

(หากโรงแรมเมืองมองเทรอซ์เต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง) 

วันท่ี(3)  มองเทรอซ์ – รถไฟ Golden Pass line – เขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวทีม่ีช่ือเสียง
ของสวติเซอร์แลนด์ โดยตวัรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า ท่านจะไดช้มความงดงามตลอดเส้นทางทศันียภาพ
เหนือค าบรรยาย ชมววิภูเขา ทุ่งหญา้ และบา้นเรือนสไตลส์วิสที่มีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ

ผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน น าท่านขึ้นกระเชา้ยกัษ ์ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)  

 
  น าท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขา้มหน้าผาที่ระดับ

ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสุด
สายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมตื่นเตน้สนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus การนั่งถาดเล่ือน 
Snow Sled   
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  (หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by Tissot" จะเล่นได้หรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
จากนั้นน าท่านลงจากยอดเขาจากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) 
ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีช่ือเสียงมาก อิสระให้ทุกทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
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วันที ่(4) มองเทรอซ์ -  เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานกีอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น –  
                      เซอร์แมท  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

  
จากนั้นน าท่านเดนิทางเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมูบ่า้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมอืง
ซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และ
เดินเท่านั้น  (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท น าท่าน

ขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณข์องประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตร 
เหนือระดบัน ้า ทะเล ตื่นตาตื่นใจกบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอด ดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ 
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามดิที่มีปลายคุม้
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทวิทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั หากเป็นช่วงทีท่ะเลสาบ Riffelsee น ้าแข็ง
ละลาย ( ช่วงระหว่าง มิ.ย. - พ.ย. ของทกุปี )ทางบริษทัจะน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rotenboden น าท่านแวะ
ถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelseeทะเลสาบเล็กๆบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะทอ้นของยอดเขา 
Matterhorn ในทะเลสาบได ้  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทหรือเลือก
พักผ่อนเดินตามอัธยาศัย  

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  AMBASSADOR ZERMATT / SUNSTAR HOTEL / SONNE HOTELหรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง) 
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วันที่ (5) เซอร์แมท - น่ังรถไฟ GLACIER EXPRESS –อันเดอร์แมท - ลูเซิร์น   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

  
08.52 น. จากนั้นน าท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส(GLACIER EXPRESS) จากเมือง

เซอร์แมท  โดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส เป็นรถไฟทีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด์ โดยถือเป็น
รถไฟด่วนทีว่ิ่งชา้ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ท่านจะไดสั้มผสัความงามตลอด 2 ขา้งทาง ประมาณ 1.20 ชม.  จาก  
หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอก็เพรส มีว่ิงต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกดิปิดซ่อมแซม หรือมกีรณีโดน
ลดโบกี ้เน่ืองมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เป็นให้ไปนัง่รถไป Regional ช้ันเฟิร์สคลาส ซ่ึงมี
ราคาแพงกว่า (บริษทัเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ช้ันเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา 
เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่ง
เท่าๆกัน  

11.46  น. เดินทางถึงเมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt ) เมืองชุมสายรถไฟที่ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเอลป์  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมอืง 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองลเูซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

(ระยะทาง 70 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
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  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลึก

ถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792  

 
  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ไดช่ื้อว่าถูก

ถ่ายรูปมากทีสุ่ด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลกัษณข์องเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ทีส่ร้าง
ถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรปอีกดว้ย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น 
หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 
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ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ ฟองดูว ์/ สเต็ก / ชอ้คโกแลตฟองดูว ์
ที่พัก  RADISSON BLU HOTEL LUZERN หรือระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ (6) ลูเซิร์น - หมู่บา้น ISELTWALD - STECHELBERG - หมู่บ้านเมอเรน - ยอดเขาชิลธอร์น  
                          เลาเทอร์บรุนเน่น  - กรินเดลวำร์ล 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด์ (Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บา้นเล็กๆ 
สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมูบ่า้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงดา้นวิวทวิทศัน์ที่
สวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายท า ณ สถานที่แห่งน้ี   

  
  น าท่านเดินเล่นชมหมูบ่า้น Iseltwald ให้ทา่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เชน่ สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกใน

เร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์ 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานี STECHELBERG น าท่านขึ้นสู่ หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บา้นริม
หนา้ผาทีไ่ดข้ึ้นเร่ืองความสวยงามที่สุดในสวติเซอร์แลนด์ ) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ 
ถือเป็นหมู่บา้นที่คนสวิสฯต่างบอกว่าท่ีน่ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบด
บงัท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมูบ่า้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  
หากมาในช่วง ดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกบัดอกไม ้ป่า และดอกไมท้ีถู่กปลูกประดบัไวต้าม
บา้นเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนกั และหมู่บา้นเมอเรน ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์จึงยงับริสุทธ์ิยิ่งนกั อิสระให้
ท่านเดินชมหมู่บา้นมูเรนตามอธัยาศยั  

 
น าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn  ซ่ึงเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดบัน ้าทะเลระหว่าง
อยู่ในกระเชา้เราสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบดา้นไดอ้ย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จกัขึ้นมา
เน่ืองจากใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือ
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ไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท าท่ีน่ีโดยก าหนดให้ภตัตาคารหมุนได ้หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) 
เป็นรังของเหล่าผูร้้าย หลงัจากนั้นมาผูค้นก็รู้จกัชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์  

 
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 20 กม.ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาท)ี น าท่านเดนิเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมูบ่า้น เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่
วุ่นวาย โดยมฉีากหลงัของหมู่บา้นคือน ้าตกทีมี่ช่ือเสียงท่ีสุดช่ือว่า ชเตาบบ์าค (Staubbach) น ้าตกทีม่ีความสูง 
300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกที่ตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมตาม
อธัยาศยั 

 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองกรินเดลวำร์ล (Grindelwald)  (ระยะทาง 20 กม.ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที)

 เมืองเล็กๆน่ารกั ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา มีบา้นเรือนสไตลช์าเล่ตส์วิสตั้งเรียงรายลดหลัน่ตามไหล่เขา 
สวยงามอย่างมากและ จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางท่ี  เรียกว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางท่ีสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้
ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พัก  SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 4 ดาว  (พัก 2คนื) 

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง)   

วันที่ (7) กรินเดอวาลส์ - สปีซ - ทะเลสาบบลูซี -   อินเทอลาเก้น – ยอดเขา HARDER KULM  
                        กรินเดอวาลส์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นสปีซ ( Spiez) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาท)ีหมู่บา้นเล็กๆที่อยู่
ริมทะเลสาบทนู (Thun) หน่ึงในทะเลสาบสวยของสวิตเซอร์แลนด์ โดยหมู่บา้นสปีซน้ีตั้งอยู่ระหว่างเมือง
ทูนและอินเทอลาเกน้  น าท่านเดินชมหมู่บา้นสปีซ ที่รายลอ้มดว้ยขุนเขาเบ้ืองหนา้เป็นทะเลสาบทูน น าท่าน
เดินชมบริเวณท่าเรือสปีซทีม่ีปราสาท Spiez Castle เป็นจุดไฮไลทส์ าคญัของเมือง โดยมี Mount Niesen เขา
ทรงปิระมิดเป็นฉากหลงัของเมอืง อิสระให้ท่านเดินชมเมือง  
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จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์กลบัลงมาดา้นล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE 
LAKE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาท)ี ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่
อยู่ในเขต Bernese Oberland อยูร่ะหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลา
เทราซ์ ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจดุเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจน
มองเห็นพ้ืนดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือว่า 
Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดให้นกัท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย อิสระให้ท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปกบัทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งน้ี 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนู ปลาเทราซ์  

น าท่านเดินทางสู่เมอืงอินเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) 
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูนโดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั 
อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อน สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาทุง่หญา้ทะเล 
สาบและสวนผลไมเ้ป็นเมืองทีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แล
นด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปดว้ยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษที่ 19 
ส่วนใหญ่เป็นบา้นไมส้ไตลส์วิสชาเล่ต ์
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*** พิเศษ  เดนิทางตั้งแต่วนัที่ 16 เม.ย. 2565 – 27 พ.ย. 2565 แถมขึน้ชมวิว ณ ยอดเขา HARDER KULM *** 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  

ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก  SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วันท่ี (8)   กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาเฟียร์ส –  ซูริค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
น าท่านขึ้นกระเชา้สู่ดา้นบน ท่ีความสูงระดบั 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First)  
( สถานที่ถ่ายท าละคร ลิขิตรกั)  พระเอกแห่งเขาดา้นกิจกรรมท่ีสนุกสนานตืน่เตน้ สู่ยอดเขา น าท่านเดนิเลียบ
หนา้ผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ทีเ่ลาะริมหนา้ผาสูงชมทศันียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดิน
สู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต ์(Tissot) จุดชมววิที่ให้ท่านไดพ้บสุดยอดทศันียภาพพาโนราม่า  
บนระเบียงชมวิวทีย่ื่นออกไปสัมผสัธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร  

 
อิสระให้ท่านเดินชมวิว (First Cliff Walk by Tissot) หรือเลือกอิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท า
กิจกรรมต่างๆ มากมายซ่ึงจะมีปรับเปล่ียนในแต่ละฤดกูาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ป่ันจักรยาน 
เป็นตน้( ไม่รวมในค่าทวัร์ )  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

จากนั้นน าท่านลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 120 กโิลเมตร ใช้
เวลา 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกั
ยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าที่ใหญ่ทีสุ่ด เป็นเมืองทีมีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็น
ศูนยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองท่ี
ร ่ารวยทีสุ่ดในทวีปยโุรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมคี่าครองชีพแพงมากที่สุดอนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลงั
มาจากเมืองเจนีวา 

 
จากนั้นน าท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ทีง่ดงามจากยคุศตวรรษที่ 19 และบน
ถนนหินกรวดท่ีคดเคี้ยวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ทีท่นัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้งรายลอ้มไปดว้ยสถานที่
ท่องเที่ยวส าคญัๆอย่าง ย่านการคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวตดิแมน่ ้า Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่าน
เดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  RADISSON BLU HOTEL ZURICH AIRPORT หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วันที ่(9)    ซูริค - สนามบิน – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษ ี
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971 

วันที ่(10)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
พักห้องคู่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  7
ปี 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

9 – 18 กันยายน 2565  159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 

13 - 22 ตุลาคม 2565 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 

17 - 26 พฤศจิกายน 2565 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 

 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตยีงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
** ส าหรับท่านทีพ่ักห้อง 3 เตยีง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอยีดโปรแกรมการเดินทางท่องเทีย่ว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่าง
ละเอียดทกุข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพือ่ความถกูต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทวัร์ และ
ช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตทุี่บริษทัฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 
 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
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8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 
 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือว่ายกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 60 วัน) ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เป็น 45 วัน)  คืนมดัจ า 100% หลงัหักค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เป็น 30-44 วัน)  คนืมัดจ า 50% หลังหกัค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 0-30 วัน)  หักค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหัก  คา่บริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
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หมายเหตุส าคัญเพ่ิมเติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว,    โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นั่งบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท 

แลว้แต่สายการบิน และ ชว่งเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็นผูร้อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ 

เป็นผูก้  าหนด 
4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติม โดยมีเอกสาร

ยืนยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจัดที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์น้นั
สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้น 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษทัไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกนิกว่าก าหนด 

(Economy Class ท่านละ 20กก./ท่าน) ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีทีบ่ริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีว่าไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม (บางครั้ ง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางครั้ งอยู่ในเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ
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3. ส าหรับท่านที่พ านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพ านกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 

 
 

 
 


