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WINTER SWITZERLAND 10 DAYS (TG)  

สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดหูนาว) 
พชิิต 4 ยอดเขา  

MATTERHORN + SCHILTHORN + GLACIER 3000 + RIGI KULM 
 นั่งรถไฟสดุสวย 2 สาย GLACIER EXPRESS + GOLDEN PASS  

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางทอ่งเทีย่วแสนสวยสุด  สบายๆ มีเวลาเต็มท ี

สถานทีวิ่วสวย ทั้งขุนเขา หมู่บา้นเล็กๆ ทะเลสาบแสนสวย รบัประกนัความสวย 

 

>> นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์   
>> ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มสีะพาน SKY WALK ข้ามภูเขา  
>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ JAMES BOND 007 
>> ชมยอดเขา RIGI KULM ยอดเขา ฉายา QUEEN OF THE MOUNTAINS 
>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ   
>> หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่สวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์  
>> ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย   

>> นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด์ !!! 
>> นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINES รถไฟสายโรแมนติคอกีเส้นทางสวยของสวิสเซอร์แลนด์ 
>> หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย  
>> ชมหมู่บ้าน SPIEZ  หมู่บ้านเลก็แสนสวยริมทะเลสาบทูน  
>> ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ  

>> ชมน ้าตก RHEIN FALLS น ้ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป   
>> ชมเมือง MONTREUX เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย  
>> ชมเมือง LUCERN / INTERLAKEN  / ZURICH  เมืองท่องเทียวสุดสวย 
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว    สบายๆ พกั 2 คืนติด 2 ครั้ง      

  

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ รวมคา่พนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าดื่มทา่นละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ H พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วนัที่สอง (2)  ซูริค –  อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟกราเซียเอ็กซ์เพลส – บริก  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1.30 ชม.) เมืองเลก็ๆน่ารักท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย  
เอก็ซเพรส (GLACIER EXPRESS)  รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
น าท่านเดินชมเมืองอนัเดอร์แมทท่ีสวยงาม เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา มีวิวทิวทศัน์ท่ี
งดงาม  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  ออกเดินทางสู่เมืองบริกโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส(GLACIER EXPRESS) สัมผสั

ความงามตลอด 2 ขา้งทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ช่ัวโมง ท่ีท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของภูเขา
สูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมือง 

  บริก (BRIG)   
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  ** หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอก็ซ์เพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกดิปิดซ่อมแซม 
หรือมีกรณีโดนลดโบกี ้เน่ืองมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนให้ไปนัง่รถไป 
Regional ช้ันเฟิร์สคลาส ซ่ึงมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยรถไฟ Regional ช้ัน
เฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกบัรถไฟกราเซีย เอก็ซ์เพรส ทุกอย่าง และรถไฟ 
Regional จะวิ่งบนรางเดยีวกนั วิวเดียวกนั ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกนั** 
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  น าท่านเดินชมเมือง Brig อยูใ่นคนัโตน Valais เมืองส าคญัท่ีท่ีเช่ือมสามรัฐ ท าใหเ้มืองบริกเป็น
เมืองส าคญัอีกเมืองในภูมิภาคน้ี น าท่านเดินชมเมืองบริก ท่ีมีบา้นเรือนตั้งเรียงรายสวยงาม น า
ท่านถ่ายรูปกบัปราสาท Stockalper Palace ปราสาทแบบบาโรค อนัเก่าแก่ และเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองบริกแห่งน้ี  

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  HOTEL AMBASSADOR BRIG หรือระดบัเทียบเท่า 
   หมายเหตุ หากโรงแรมเมืองบริกเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิพกัเมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ (3) บริก  - ทาซ - น่ังรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น   
                      เซอร์แมท  - ชมเมือง  -  มองเทรอซ์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บา้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาว
สวสิ เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถ
แบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น  (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) น าท่านเดินทางสู่
สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท น าท่านข้ึนชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของ
ประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาทรงปิระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือน
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ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั 

 
  อิสระใหทุ้กท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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กจิกรรมแนะน าในช่วงฤดูหนาว   กจิกรรมนั่ง SLEDDING  จะเป็นการนั่ง Sledding  ลงมา
จากสถาน ีRotenboden ลงถึงสถานี Riffelberg  จากความสูงระดับ 2,815 metres ลงมาถึง 
2,582 metres ท่านจะต่ืนตาตืนใจกบักจิกรรมนี ้ท่านจะสัมผัสววิของยอดเขา ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น  หากท่านใดสนใจกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางหัวหน้าทวัร์  
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กลางวัน อสิระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวหรือท ากจิกรรมต่างๆ  บริษัทคืนเงินท่าน
ละ 40 chf 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท อิสระท่านเดินชมเมืองเซอร์แมทตาม
อธัยาศยั  
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*** หมายเหตุ :  เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือน ธันวาคม - มีนาคม เป็นช่วง Hi Season 
ส าหรับการเล่นสก ีราคาห้องพกัในเมืองเซอร์แมทจึงสูงกว่าปกติ 2 - 3 เท่าและทางโรงแรมใน
เมืองเซอร์แมทยังบังคับการเข้าพกั 3 – 7  คืนขึน้ไป  ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าพกัใน
เมืองเซอร์แมทในช่วงฤดูหนาว ย้ายไปพกัเมืองข้างเคียงแทน แต่ทุกท่านมีเวลาเดินเล่นในเมือง
เซอร์แมทอย่างแน่นอน *** 
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  น าท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 
130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่า
สวิสฯ” เลอมงัคท่ี์มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามตลอดสอง
ขา้งทาง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  ROYAL PLAZA MONTREUX  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  (พกั 2คืน) 

วนัที่ (4) มองเทรอซ์ – น่ังรถไฟสาย Golden Pass  - ยอดเขา Glacier 3000  
   มองเทรอซ์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวท่ีมี
ช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด ์โดยตวัรถไฟมีทั้งแบบพาโนรามา่ ท่านจะไดช้มความงดงามตลอด
เส้นทางทศันียภาพเหนือค าบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญา้ และบา้นเรือนสไตลส์วิสท่ีมีความงดงาม
เป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน น าท่านข้ึนกระเชา้ยกัษ ์ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 
3000)  

 
  น าท่านเดินขา้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผา

ท่ีระดบัความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงาม
แบบกวา้งไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่ืนเตน้สนุกสนาน เช่นการนัง่รถ 
Snow Bus , การนั่งถาดเล่ือน Snow Sled  (หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by 
Tissot" จะเล่นได้หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองบนยอดเขา 
อสิระให้ทุกท่านสนุกสนานกบักจิกรรมตามอธัยาศัย  โดยกจิกรรมต่างๆ ตามรายการข้างล่าง
รวมอยู่ในตั๋วเรียบร้อยแล้ว เช่น Dog sled riding /  Sledges Fun Park  / Ice Express chairlift  /  
Sledges Fun Park / Glacier Walk  กรุณาเช็คกบัหัวหน้าทัวร์อกีคร้ังส าหรับเคร่ืองเล่นต่างๆ 
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จากนั้นน าท่านลงจากยอดเขา น าแวะถ่ายรูปดา้นนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) 
ปราสาทโบราณท่ีมีอายรุ่วม 800 ปีท่ีมีช่ือเสียงมาก อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  ROYAL PLAZA MONTREUX  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัที่ (5) มองเทรอ - กรุยแยร์ - กรุงเบิร์น - อนิเทอลาเก้น  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลา 40 นาที ) 
เมืองดงัแหล่งผลิตเนยแขง็ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด ์และมีช่ือเสียงระดบัโลก น าชม
เมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยูเ่พียงสายเดียว ซ่ึงถนนสายน้ีตดัข้ึนไปสู่ปราสาทกลาง
ดงดอกไมด้ว้ยเหตุท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ตวัเมืองจึงไม่อาจขยายใหญ่ไปกวา่น้ี น าท่านถ่ายรูปกบั
ปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DEGRUYERES) ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างใน
ศตวรรษท่ี 12 ตวัปราสาทสร้างดว้ยหินเป็นป้อมปราการท่ีแขง็แกร่ง ภายในตกแต่งอยา่งสวยงาม 
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกบัปราสาทซิยง ใหท่้านเดินตาม
อธัยาศยัหรือเลือกซ้ือชีส จนไดเ้วลานดัหมาย  
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น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศ ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลาย
ร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลกัษณ์ของ

กรุงเบิร์น  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสปีซ ( Spiez) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) 
หมู่บา้นเลก็ๆท่ีอยูริ่มทะเลสาบทูน (Thun) หน่ึงในทะเลสาบสวยของสวิตเซอร์แลนด ์โดย
หมู่บา้นสปีซน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองทูนและอินเทอลาเกน้  น าท่านเดินชมหมู่บา้นสปีซ ท่ีรายลอ้ม
ดว้ยขนุเขาเบ้ืองหนา้เป็นทะเลสาบทูน น าท่านเดินชมบริเวณท่าเรือสปีซท่ีมีปราสาท Spiez 
Castle เป็นจุดไฮไลทส์ าคญัของเมือง โดยมี Mount Niesen เขาทรงปิระมิดเป็นฉากหลงัของเมือง 
อิสระใหท่้านเดินชมเมือง  
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  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
20 นาที) ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีงดงามทั้งทุ่งหญา้ ภูเขาสูงและ
ทะเลสาบธูนและทะเลสาบเบรียส และบา้นสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย/จีน 
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหต ุ: เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ 
ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ (6) ทะเลสาบเบลาซี – ยอดเขาชิลธอร์น – หมู่บ้านเมอเรน-หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น  
                         อนิเทอลาเก้น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
45 นาที) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland 
อยูร่ะหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจน
มองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้น
ช่ือวา่ Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย  
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อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG (ระยะทาง 20 กม.ใชเ้วลาประมาณ 35 นาที) 
เพื่อน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์ สู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีมีความสูง 2,970 
เมตรจากระดบัน ้าทะเลระหวา่งอยูใ่นกระเชา้เราสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบดา้นไดอ้ยา่ง
เพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นท่ีรู้จกัข้ึนมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์
บอนด ์007ตอน On Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท า
ท่ีน่ีโดยก าหนดใหภ้ตัตาคารหมุนได ้หรือ พติส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผูร้้าย 
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หลงัจากนั้นมาผูค้นก็รู้จกัชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์ หากอากาศดีทอ้งฟ้า
แจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา 
Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกนัอยูโ่ดยไม่มีอะไรมาบดบงั แมแ้ต่กลุ่มเมฆก็ยงัลอยอยูเ่บ้ืองล่าง 

 
 

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema 
Schilthorn 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา 

 
จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์กลบัลงมาดา้นล่าง น าท่านแวะเท่ียว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  
(หมู่บา้นริมหนา้ผาท่ีไดข้ึ้นเร่ืองความสวยงามท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ี
ตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นท่ีคนสวิสฯต่างบอกวา่ท่ีน่ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์
หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบงัท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือ
หมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. ท่าน
จะพบกบัดอกไม ้ป่า และดอกไมท่ี้ถูกปลูกประดบัไวต้ามบา้นเรือนสวยงามยิ่งยิง่นกั และ
หมู่บา้นเมอเรน ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์จึงยงับริสุทธ์ิยิง่นกั   
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      น าทุกท่านเดินชมเมืองเมอเรน ใหท่้านช่ืนชมบรรยากาศเตม็อ่ิม 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 7 กม.ใช้
เวลาประมาณ 15 นาที) น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสอง
แพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุน่วาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้นคือน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบ์
บาค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบ
ท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  อิสระใหท่้านเดินชมตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเกน้ตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ 
ร้านขายของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
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วนัที่ (7) อนิเทอลาเก้น – หมู่บ้ากริลเดอร์วาลล์  - หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์  - ลูเซิร์น  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เมืองเลก็ๆ ท่ีมีช่ือเสียงของรัฐเบิร์น 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese-Alps) อยู่
เหนือระดบัน ้าทะเล 1,034 เมตร เมืองเล็กๆ แห่งน้ีคบัคัง่ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวและผูค้นท่ีหลัง่ไหล
มาจากทัว่โลก เน่ืองจากกรินเดลวาลดเ์ป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวและมียงัหมู่บา้นท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) อีกดว้ย นอกจากการชมเมืองสุดแสนบรรยากาศดีท่ีเตม็ไป
ดว้ยหิมะสีขาวแสนบริสุทธ์ิแลว้ เมืองน้ียงัมีกิจกรรมยอดฮิตและสนุกสนานมากมาย อยา่งเช่น 
การเล่นกีฬาสโนวบ์อร์ด การเล่นสกี การเดินป่าในฤดูหนาว เพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงาม
ของเมืองกรินเดลวาลด์ 

 
  อิสระใหท่้านเดินชมเมืองถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อเิซล์ทวาลด์ Iseltwald  (ระยะทาง 30 กม.ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมู่บา้นแห่งน้ีมี
ช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing 
On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี 
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  น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ 
(ฉากพระเอกในเร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขา
เอลป์ 

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

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี  

  ค.ศ.1792  

 
  จากนั้นน าท่านชม สะพานไม้คาเปล  สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี ท่ี

สร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย  
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  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อ
วา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด จากนั้นใหท่้านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโก
แลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองสวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์   
ที่พกั   RADISSON BLU HOTEL LUCERNE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ (8)  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขาริก ิ- ซูริก  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
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น าท่านนัง่เรือโบราณ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรูปแบบโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้) เรือล่อง
ทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบา้น เรือนแบบชาเล่ตส์ไตล ์ตั้งเรียงรายอยูส่องฝ่ังของ
ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ จุดก าเนิดของสมาพนัธรัฐสวิสท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ก่อใหเ้กิดต านานของวีรบุรุษ  วิ

ลเลียมเทล  จากนั้นนัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป และยงั
เป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร  

 
น าท่านชม ยอดเขาริก ิ(Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่ง
ภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามา
โอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug   
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อิสระทุกท่านถ่ายรูปชมวิวตามอธัยาศยั หรือนัง่จิบชากาแฟตามอธัยาศยั  

 
  อิสระใหทุ้กท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนยอดเขา  (โปรดสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร์) 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) 
(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู ่
ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. และมีแม่น ้าลิมมตัเป็น
แม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็น
ศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกและ
เป็นเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในทวีปยโุรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงมากท่ีสุดอนัดบั 2ใน
สวิตเซอร์แลนด ์ตามหลงัมาจากเมืองเจนีวา  
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จากนั้นน าท่านชมยา่นใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุศตวรรษท่ี 
19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเค้ียวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้ง
รายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆ 

 
น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น ้า Limmat  จากนั้นอิสระให้
ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  RIDISSON BLU AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (9)    ซูริค - สนามบิน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษี 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 971 

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

*** ขอบพระคณุท่ีใช้บริการของเรา 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 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

20 – 29 มกราคม 2566 169,900 169,900 159,900 155,900 35,000 

17 – 26 กุมภาพนัธ์ 2566 169,900 169,900 159,900 155,900 35,000 

16 – 25 มีนาคม 2566 169,900 169,900 159,900 155,900 35,000 
 

** การันตรี 15 ท่านออกเดินทาง  รับสูงสุด 20ท่าน ** 
** หากต า่กว่า 15 หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

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

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี**  
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
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. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

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

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

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

แลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้ง
เป็นผูร้อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ตร่ะบบของสายการบินนั้น ๆ 

เป็นผูก้  าหนด 
4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบิน  
5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  
6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณท่ีานออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นั

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้อง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ัง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
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ออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏเิสธวีซ่าในทุกกรณี 
2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  


