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GRAND SWITZERLAND  11 DAYS ( TG)  

แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์   
พชิิต 4 ยอดเขาท่ีสุดของสวิส 

 METTERHORN + JUNGFRAU + SCHILTHORN + RIGI KULM 
น่ังรถไฟ 2 สายท่ีสวยท่ีสดุของสวิส 

BERNINA EXPRESS + GLACIER EXPRESS  

11 วนั 8 คืน /  BY THAI AIRWAYS (TG) (บนิตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม  

เสน้ทางท่องเที่ยวสวิตเซอรแ์ลนดท์ี่รวมท่ีสุดของสวิสฯ มากทีสุ่ดไวใ้นโปรแกรมเดยีว 

>> ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลกัษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
>> ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาท่ีถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE   
>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ JAMES BOND 007 
>> ชมยอดเขา RIGI KULM ยอดเขาสุดสวย สมญานาม QUEEN OF THE MOUNTAINS  
>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พกับน ZERMATT 100%   
>> นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก !!! 
>> นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด์ !!! 
>> หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาท่ีสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ 
>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มนี ้าใสจนเห็นพ้ืนด้านล่าง  
>> หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านท่ีบรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม ติดอนัดับโลก  
>> หมู่บ้าน BELLINZONA หมู่บ้านสวิสอติาล ีได้ขึน้ช่ือว่า โรมันแห่งสวิตเซอร์แลนด์  
>> หมู่บ้าน ISELWALD หมู่บ้านริมทะเลสาบสุดสวย 
>> หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ  
>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก 
>> เมือง ST.MORITZ เมืองสกรีีสอร์ทสุดหรู 
>> น ้าตก RHEIN FALLS น ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป   
>> ชมทะเลสาบ LUGANO ทะเลสาบสุดสวย  
>> ชมเมือง MONTREUX เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา 
>> ชมเมือง INTERLAKEN  / LUCERNE / ZURICH    
>> ชม ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี   
>> ล่องเรือทะเลสาบ LUZERN 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว           

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า / 

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง (2)  ซูริค - สไตน์ อมั ไรน์ - น ้าตกไรน์ - ล่องเรือชมน ้าตกไรน์  
   เซนต์ มอริทช์ 
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่หมู่บา้น สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)  
เมืองเก่าแก่ริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ ท่ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโบราณยคุกลางอนัสวยงาม
เอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ เมืองชไตน์อมัไรน์ ไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ใน
ฐานะเมืองท่ีมีการอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เป็นมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้าํ
ไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่
โบราณโดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่ออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้าปูน เปียก fresco 
บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ไดรั้บการยอมวา่เป็นหมู่ในตึกแถวท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น น าท่านชม น ้าตกไรน์  (Rhien Falls) น ้าตกท่ีใหญ่และ
สวยท่ีสุดในยโุรป  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที)  แถมฟรี  น าท่านล่องเรือสัมผัสน ้าตก
ไรน์ อย่างใกล้ชิด ( หมายเหตุ หากอากาศหรือกระแสน ้าเอ้ืออ านวย หรือทางเรืองดใหบ้ริการ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหบ้ริการ ) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ มอริทช์ (ST.MORITZ) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้
เวลา 3 ชม. 30 นาที)  เมืองตากอากาศท่ีแพงท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์และศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด และ
อยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากน้ีแลว้เมือง
ตากอากาศแห่งน้ียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ังอีกดว้ย 
น าท่านชมความงดงามของทะเลสาบเซนต ์มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ซ่ึงหากท่านมาในช่วงฤดู
ร้อนจะพบกบัความงดงามของน ้าใสสีเขียวมรกต แต่ถา้เป็นหนา้หนาว น ้าในทะเลสาบจะ
กลายเป็นน ้าแขง็ทั้งหมด  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั  LAUDINELLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

หมายเหต ุ: เซนต ์มอริทซ์ เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจ ากดั หากโรงแรมในเมืองเซนต ์มอริทซ์เตม็ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่สาม(3)  เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟ BERNINA  EXPRESS  (เส้นทางรถไฟที่สวย
ที่สุดในโลก) - ทิราโน่ (อติาล)ี - ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าเดินทางโดยรถไฟสายท่องเท่ียว BERNINA EXPRESS  (เส้นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก และเป็นรถไฟสายยเูนสโก ้(Unesco) จากเมืองเซนตม์อริทซ์ สู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของ
ประเทศอิตาลี โน่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ีรถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟ
สายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้
โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผา่นหุบ
เหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี Brusio 
มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เปิดว่ิงตลอดทั้ง ถือวา่เป็นเส้นสายรถไฟท่ีวิวทิวทศัน์สวยท่ีสุดในโลก 
และวา่กนัวา่หากใครไดม้านัง่รถไฟสายน้ีก็ไม่ตอ้งไปนัง่รถไฟท่องเท่ียวสายอ่ืนๆ ในโลกเลย 
จากนั้นเดินทางถึงเมืองทิรา จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่   
หมายเหตุ :  รถไฟเบอร์นินา เอก็เพรส บางวันไม่มีวิ่ง หรือหากเกดิปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดน
ลดโบกี ้เน่ืองมาจากสภาพอากาศ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นให้ไปนั่งรถไฟ 
Regional ช้ันเฟิร์สคลาส (FIRST CLASS) ซ่ึงมีราคาแพงกว่าเบอร์นิน่าแทน (บริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ช้ันเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกบัเบอร์นินา 
เอก็ซ์เพลส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกนั วิวเดยีวกนั ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกนั  
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  อิสระใหท่้านช่ืนชมธรรมชาติสองขา้งทางตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลูกาโน่ (LUGANO) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 
นาที)  เมืองริมทะลสาบท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนดจ์ากนั้นน าท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกา
โน่ หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  อิสระใหท่้านพกัผอ่น
เดินตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั   DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  หมายเหตุ :หากโรงแรมท่ีลูกาโน่เตม็ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ส่ี (4) ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า (Unseen) – อนัเดอร์แมท – รถไฟ GLACIER 
EXPRESS –  เซอร์แมท  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเบลลนิโซน่า ( BELLINZONA) (ระยะทาง 30 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที) เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสีงของมณฑล ทีชีโน เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ 
"เมืองแห่งปราสาท" โดยตวัเมืองตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของ แม่น ้าทีชีโน (Ticino River) โดยถดั
ข้ึนไปเหนือแม่น ้าจะเป็นเทือกเขาแอลป์  น าท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซ่ึงท่านจะพบกบัเมือง
ในยคุกลางท่ีมีการอนุรักษบ์า้นเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลงัไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม โดยมีสถานท่ีท่ี
น่าท่องเท่ียวส าคญัก็คือปราสาท เพราะเมืองน้ีมีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งดว้ยกนั คือ 
Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลกดว้ย  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาท Castelgrande หรือปราสาท
หลวง ของเมือง  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
1 ชม.) เมืองเลก็ๆน่ารักท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอก็ซเพรส 
(GLACIER EXPRESS)  รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ออกเดินทางข้ึนสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอก็ซเพรส(GLACIER EXPRESS) สัมผสั
ความงามตลอด 2 ขา้งทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ช่ัวโมง ท่ีท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของภูเขา
สูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท 
(ZERMATT)  หมู่บา้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ 
ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุก
ท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ  
หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอก็เพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมี
กรณีโดนลดโบกี ้เน่ืองมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ช้ัน
เฟิร์สคลาส ซ่ึงมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ช้ันเฟิร์สคลาสเป็นก
ระจกแบบพาโนรามา เหมือนกบัรถไฟกราเซีย เอก็เพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบน
รางเดียวกนั วิวเดยีวกนั ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกนั  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  BEAUSITE ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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วนัที่ห้า (5) น่ังกระเช้าขึน้แมทเทอร์ฮอร์น (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) -  เซอร์แมท  
    มองเทรอซ์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

เดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า (การนัง่กระเชา้ลอยฟ้า เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ถือเป็นจุด
ชมวิวท่ีใกลท่ี้สุดท่านจะเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแบบใหญ่อลงัการมาก) ใหค้ณะไดต่ื้นตาต่ืน
ใจกบัการข้ึนสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความ
สูงกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยูแ่ค่เอ้ือม ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือน
ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองเซอร์แมท 

หมายเหตุ  หากกระเช้าขึน้ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะเปลีย่นไปนัง่ รถไฟขึน้
ยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึน้ไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึน้ถึง ต้องขึน้ยอดเขาใกล้ๆ เช่น ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือ
ยอดเขากอร์นเนอร์แกท) 

 
 จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างสู่เมืองเซอร์แมท  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท  จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองเซอร์แมท ให้
ท่านเลือกสินค้าตามอธัยาศัย 

 

จากนั้นน าท่านัง่รถไฟสู่เมืองทาซ (Tasch)  เพื่อเปล่ียนเป็นรถโคช้สู่เมืองมองเทรอซ์ 
(MONTREUX)  (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบไดรั้บสมญานาม
วา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมงัคท่ี์มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก   

ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
ท่ีพกั   ROYAL PLAZA MONTREUX  หรือระดับเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว   
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วนัที่หก (6) มองเทรอซ์ -  เบิร์น  - BLAUSEE LAKE - อนิเทอลาเก้น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามตลอดสองขา้งทาง น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ปราสาทชิ
ลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณท่ีมีอายรุ่วม 800 ปีท่ีมีช่ือเสียงมาก   

 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศ ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลาย
ร้อยปีก่อนจนองคก์ารยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  
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   น าท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น   
จากนั้นอิสระใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้หรือชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา  
50 นาที) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland  
อยูร่ะหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็น
พื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือวา่ 
Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย อิสระใหท่้านเดิน
เล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี  
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  อิสระใหท่้านเดินชมเมืองทะเลสาบเบลาซี ตามอธัยาศยั  

 
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 

นาที) ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีงดงามทั้งทุ่งหญา้ ภูเขาสูงและทะเลสาบ
ธุน และบา้นสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน)  
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หมายเหต ุ: เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ ทาง
บริษทัสงวนสิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ (7) อเิซล์ทวาลด์ - STECHELBERG - ยอดเขาชิลธอร์น 007 - หมู่บ้านเมอเรน  
  เลาเทอร์บรุนเน่น  - อนิเทอลาเก้น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด ์(Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บา้นแห่งน้ีมี
ช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing 
On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี   

  
   

 น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉาก
พระเอกในเร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG น าท่านข้ึนสู่ หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  
(หมู่บา้นริมหนา้ผาท่ีไดข้ึ้นเร่ืองความสวยงามท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยู่
บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นท่ีคนสวิสฯต่างบอกวา่ท่ีน่ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์หาก
อากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบงัท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้น
เมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกบั
ดอกไม ้ป่า และดอกไมท่ี้ถูกปลูกประดบัไวต้ามบา้นเรือนสวยงามยิง่ยิ่งนกั และหมู่บา้นเมอเรน 
ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์จึงยงับริสุทธ์ิยิง่นกั 
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 อิสระใหท่้านเดินชมหมู่บา้นมูเรนตามอธัยาศยั  

 
น าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีมีความสูง 2,970 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลระหวา่งอยูใ่นกระเชา้เราสามารถชมววิทิวทศัน์รอบดา้นไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน ยอดเขา
ชิลธอร์นเป็นท่ีรู้จกัข้ึนมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her 
Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท าท่ีน่ีโดยก าหนดใหภ้ตัตาคาร
หมุนได ้หรือ พติส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผูร้้าย หลงัจากนั้นมาผูค้นก็รู้จกั
ชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์  
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น าท่านชม ยอดเขาชิลธอร์นเป็นท่ีรู้จกัข้ึนมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์บอนด ์
007ตอน On Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท าท่ีน่ีโดย
ก าหนดใหภ้ตัตาคารหมุนได ้หรือ พติส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผูร้้าย หลงัจากนั้น
มาผูค้นก็รู้จกัชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์  

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพ้ืนเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา 

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema 
Schilthorn 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 20 กม.ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที) น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง 
เงียบสงบท่ีไม่วุน่วาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้นคือน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค 
(Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูง
ท่ีสุดในยโุรป  อิสระใหท่้านเดินชมตามอธัยาศยั 

 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองอนิเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN)  อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเกน้ตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ 
ร้านขายของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ (8) กรินเดอวาล์ด - น่ังกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express (เปิดตัวธันวาคม 2021)  
    ยอดเขาจุงฟราวน์ –  ลูเซิร์น  - ชมมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล์ด น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอก็ซเพรส (Eiger 
Express) (เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) พร้อมกบัอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด ์กรุนด ์
(Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซ่ึง
เป็นจุดเช่ือมต่อกบัรถไฟยงุเฟราท่ีจะน าผูโ้ดยสารสู่ยอดเขายงุเฟรายอค จากสถานีกรินเดิลวาลด ์
กรุนด ์สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที ท าใหส้ามารถเดินทางข้ึนถึงสถานีท่ียอดยงุเฟรา
ยอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดย
รถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที  ใหท่้านช่ืนชมบรรยากาศสวยงามของขนุเขา แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟ
สายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้
ความสูงถึง 3,464 เมตร  
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น าคณะเปล่ียนเป็นรถไฟข้ึนสู่สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟ
รา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร จุดสูงสุดคือลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียว
หลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาว
ตลอดทั้งปี  
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อิสระใหท่้านไดอ้อกมาสัมผสัหิมะ ณ ดา้นนอกของยอดเขา ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี 

 
อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแขง็1,000ปี ICE 
PALACE ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง 
จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจาก
ท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์ 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ( LUCERNE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมือง
ท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ 

 
  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น

อนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี  
  ค.ศ.1792  
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  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อ

วา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 
ปี ท่ีสร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นใหท่้านเดิน
เล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   
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วนัที่เก้า (9) ลูเซิร์น - ล่องทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขา ริก ิ - ซูริค  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านนั่งเรือโบราณ (สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรูปแบบโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้) เรือล่อง
ทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบา้น เรือนแบบชาเล่ตส์ไตล ์ตั้งเรียงรายอยูส่องฝ่ังของ
ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ จุดก าเนิดของสมาพนัธรัฐสวิสท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ก่อใหเ้กิดต านานของวีรบุรุษ วิ
ลเลียมเทล  

 
 
จากนั้นนัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 
รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,797 
เมตร  
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น าท่านชม ยอดเขาริก ิ(Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่งภูเขา 
เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบ
ลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug   

 
อิสระทุกท่านถ่ายรูปชมวิวตามอธัยาศยั หรือนัง่จิบชากาแฟตามอธัยาศยั  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug ) เมืองท่ีสวยงามราวกบั
เทพนิยายตั้งอยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้
เมืองน้ียงัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงั
ส าคญัระดบัโลก และเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์แถมยงัติดอนัดบัเมืองท่ี
สะอาดท่ีสุดของโลกอีกดว้ย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) เป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู ่ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 
กม. กวา้ง 4 กม. และมีแมน่ ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่
มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกและเป็นเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในทวีปยโุรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชี 
แพงมากท่ีสุดอนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด ์ตามหลงัมาจากเมืองเจนีวา  
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จากนั้นน าท่านชมยา่นใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุศตวรรษท่ี 19 
และบนถนนหินกรวดท่ีคดเค้ียวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้งราย
ลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆอยา่ง ยา่นการคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น ้า 
Limmat  จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  RIDISSON BLU AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่ (10) ซูริค - สนามบนิ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นได้เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินซูริค 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เทีย่วบินที่ TG 971 

วนัที่ (11) สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 
05.30 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว
TWIN 

SOLE USE 
จ่ายเพิ่ม 

10 – 20 เมษายน 2566** 199,900 199,900 189,900 185,900 35,000 

13 – 23 เมษายน 2566** 199,900 199,900 189,900 185,900 35,000 

27 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

18 – 28 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

1 – 11 มิถุนายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

8 - 18 มิถุนายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมบงัคบัเปิด  2 ห้อง 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** * 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขบัรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวันจากวันจอง 

b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
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- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ ท่านละ 1 ช้ิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


