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วนัที ่1 ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ                  (-/-/-) 

22.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ-เบริน์       (-/L/D) 

01.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย

สายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG970 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) 

(ระยะทางประมาณ 35 กม.) เมอืงซึง่จะท าใหคุ้ณมคีวามสขุกับ

บรรยากาศทีน่่ารืน่รมยแ์ละสมัผัสความเป็นสวติเซอรแ์ลนดอ์ยา่ง

แทจ้รงิ ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตดิกบั

พรมแดนของประเทศเยอรมัน จงึมชีือ่เสียงอย่างมากในเรื่อง

ของวัฒนธรรมที่มีความคลา้ยคลึงกับประเทศเยอรมันและ

บรรยากาศในแบบชนบทของสวติเซอร์แลนด์ทีเ่งยีบสงบแต่แฝงไวด้ว้ยความเก่าแก่โบราณและ

สถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายทีม่คีวามสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ น ้าตกไรน์ (Rhine 

Falls) ทีเ่กดิจากแม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิัง้สาย

ตกลงมาจากหนา้ผาสงูทีเ่มอืงแห่งนี้ กลายเป็นน ้าตกทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในยโุรป ท่านจะไดส้ัมผัสถงึความสวยงามและยิง่ใหญ่

เป็นอยา่งมาก 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ระยะทางประมาณ 153 

กม.) เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมอืงเบริน์ ยงัถกูจัดอนัดับใหอ้ยู ่1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติ

ทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park / ) 

สัตวส์ัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงเบริน์ เพราะมปีระวัติ

ความเป็นมาเกา่แกต่ัง้แตส่มยัผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ได ้

 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ จงึจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้สวติเซอรแ์ลนด ์
เป็นผูไ้ดร้ับวคัซนีครบโดสและถอืเอกสารยนืยันการไดร้ับวคัซนีตามเงือ่นไข 

   รายชือ่วคัซนีทีท่างการสวสิรบัรอง ไดแ้ก ่(สถานะ ณ วนัที ่1 ก.ย. 2564) 

 Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

 Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield ™) (โปรดตรวจสอบวคัซนีของทา่นวา่เป็น LOT ทีไ่ดร้ับอนุญาตหรอืไม)่ 

 Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)  

 Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) 

 Sinovac (CoronaVac) 

 ต ัง้แตว่นัที ่22 มกราคม 2565 ผูเ้ดนิทางทีฉ่ดีวคัซนีครบโดส ไมต่อ้งแสดงเอกสารการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
 
*ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งกรอก Entry form : https://swissplf.admin.ch/formular ไมเ่กนิ 48 ช ัว่โมงกอ่น เขา้สวติเซอรแ์ลนด ์

➧หลกัฐานการฉดีวคัซนี Vaccine Passport/ใบรบัรองการฉดีวคัซนี/Application หมอพรอ้ม เพือ่แสดง QR Code+Vaccine Certificate 

 
** เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัผูป้กครองทีไ่ดร้ับวคัซนีครบถว้นแลว้ 
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ออกลา่สตัว ์สตัวต์ัวแรกทีล่า่ได ้คอื หม ีจงึไดต้ัง้ชือ่เมอืงนีว้า่ “เบริน์” 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตุรัสหนา้สถานีรถไฟ เป็น

ศูนย์กลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบริ์น มีทัง้รถรางและรถบัสวิง่ผ่านหลายสาย เมืองเก่า

แหลง่ชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลักทีท่อดยาว เป็นถนนทีป่ดูว้ยหนิตัง้แต่ยคุกลาง ถนนแต่ละชว่งก็จะมี

ชือ่เรยีกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse ทัง้ 2 ฝ่ังของถนนจะมตีกึ

สงูเรยีงรายอยู ่โดยสว่นใหญช่ัน้ลา่งจะเป็นรา้นคา้ รวมระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้

สว่นใหญข่ายของหลากหลาย ตัง้แตข่องทีร่ะลกึจนถงึสนิคา้แบรนดด์ังๆ เมอืงเบริน์ เป็นเมอืงเกา่ที่

มีแม่น ้ าอาเรอลอ้มรอบ 3 ดา้น ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ (หรือ Prison Tower) 

เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางดา้นตะวันตก , หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรมั 

(Zytgloggeturm หรอื Zeitglockenturm), ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ (City Hall of Bern) 

และ ผ่านชม โบสถม์ุนสเตอร ์(Munster) สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของ

พระเจา้ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั Metropole Bern หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่

น าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม)  

 

วนัที ่3 เบริน์-โลซานน-์เวอแว-มองเทรอซ-์ทาซ              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ระยะทางประมาณ 92 กม.) ตัง้อยูท่างตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีส่วยงามและมเีสน่หต์ามธรรมชาต ิประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และยัง

เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานยอ้นกลับไปไดถ้งึศตวรรษที ่4 เมือ่ชาวโรมันยา้ยถิน่ฐานแผ่

อทิธพิลเขา้มาถงึบรเิวณทีร่าบลุม่แหง่นี ้นอกจากนีเ้มอืงโลซานน ์ยงัเคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่

และพระโอรส พระธดิาเมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาวอ์กีดว้ย ผา่นชม พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล (The 

Olympic Museum) ซึง่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนนิเขา และ สวนสาธารณะแหง่เมอืงโลซานน ์

(Park of Lausanne) ทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของใน

หลวงรัชการที ่9 เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาว ์ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่

รัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวอแว (Vevey) (ระยะทางประมาณ 18 

กม.) เมอืงสวยน่ารักทีต่ัง้อยูใ่นรัฐโว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

โดยตัวเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทาง

ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

ความสวยงามและความมชีือ่เสยีง

ของเวเว่ย์มมีากขนาดว่านักท่องเที่ยว

ตา่งก็ขนานนามเวเว่ยแ์ละมงเทรอซ ์ให ้

เป็น “ไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมี

อากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั 

อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin) ดาวตลกคา้งฟ้าชาว

อังกฤษ มผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีเ่ลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้

ปลายของชวีติ และ The Fork สอ้มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูกว่า 8 เมตร ถอืเป็นอกีหนึง่

สญัลักษณ์ของเมอืงเวอแว (Vevey) 



PZRH01TG_SWITZERLAND IN YOUR HEART 8D5N 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  

(ระยะทางประมาณ 8 กม.) เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบแสนสวยทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของ

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก ซึง่เมอืงแห่งนี้ถอืเป็นเมอืงอกีเมอืงหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีเ่ป็น

อกีจดุหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนทีฝั่นเอาไวว้่าจะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้ักครัง้ แมแ้ต่ผูท้ี่

เคยมาเยอืนแลว้ก็อยากทีจ่ะกลับมาซมึซบับรรยากาศ ณ เมอืงแหง่นีอ้กีอยา่งไมรู่เ้บือ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ปราสาทชลิยอง 

(Castle of Chillon) ซึง่ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของ

ทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 

กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มี

ความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วง

สมัยของโดยราชวงศ ์Savoy ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอัญมณีทาง

ประวัตศิาสตร์ของสวติเซอร์แลนด์ โดยแบ่งเป็นหอ้งทัง้หมด 25 หอ้ง ในอดตีปราสาทแห่งนี้ถูก

สรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสัญจรผ่านไปมา จาก

เหนอืสูใ่ต ้หรอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์ส าหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูส้กึ

เหมอืนกับว่าเราไดย้อ้นเวลากลับไปสู่อดตี ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากส่วนแรกคอื ป้อมปราการ ที่

ยงัคงอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะป้องกนัการโจมตไีดต้ลอดเวลา 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นทาซ (Tasch) (ระยะทางประมาณ 146 กม.) ประตูสูเ่มอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt)  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   ทีพ่กั Elite Hotel หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอ

เบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

วนัที ่4 ทาซ-เซอรแ์มท-ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-ทาซ-อนิเตอรล์าเคน             

(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) พาทุกทา่นขึน้
สู่Gornergrat ให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ และเก็บภาพถ่าย ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) มงกุฎแห่งสวติเซอร์แลนด์ เป็นชือ่ยอดเขาตัง้อยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่
บรเิวณพรมแดนระหว่างประเทศสวติเซอร์แลนด์กับประเทศอติาลี เป็นหนึ่งในสถานที่ส าคัญที่มี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ภเูขาทีส่งา่งามลกูนีม้ยีอดเขาทรงพรีะมดิทีป่กคลุมดว้ยหมิะจุดบนสดุ
ของยอดเขาโดยรอบภเูขานีม้ชี ือ่เสยีงตรงสว่นทีเ่รยีกวา่ “ฮอรน์” ทีแ่ปลวา่ เขาสัตว ์หรอืยอดพรีะมดิที่
โคง้ลงเล็กนอ้ย และมคีวามสงู 4,478 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
อกีทัง้ความสวยของยอดเขาแห่งนี้ ยังเป็นโลโกบ้รษัิทดังๆทีเ่ราคุน้ตาเชน่ พาราเมา้ท ์(Paramount) 
และยงัมชีอ็คโกแลตชือ่ดังอยา่งแบรนด ์“Toblerone” อกีดว้ย 
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นน ัง่รถไฟทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) (ระยะทางประมาณ 254 กม.) 

 เป็นเมอืงในรัฐแบรน์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงอนิเทอรล์าเคนตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียง

ใตข้องกรุงแบรน์ไปราว 56 กโิลเมตร อยู่บรเิวณเชงิเขาทางเหนือของเทือกเขาแอลป์อสิระเดนิ

เทีย่วชมในเมอืงอนิเทอรล์าเคน 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ!! เมนฟูองด)ู 

  ทีพ่กั Hey Hotel หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอ

เบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

วนัที ่5 อนิเทอรล์าเคน-กรนิเดอวาลด-์ยอดเขาจงุฟราว-ลเูซริน์      (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) (ระยะทางประมาณ 20 กม.) มุง่หนา้

ไปที ่Grindelwald Terminal เพือ่ข ึน้ Eiger Express (2020) สู ่ยอดเขาจงุฟราว เป็นอกี 

1 ยอดเขา ของเทอืกเขาแอลป์ทีท่ีคู่่ควรแก่การพชิติ ซึง่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิง่ เปลีย่นขบวน

รถไฟ สถาน ีEiger ขึน้สูค่วามสงูถงึ 3,464 เมตร จนถงึสถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 ใหท้กุทา่นได ้เก็บภาพถา่ยเป็นทีร่ะลกึ และสนุกสนานอยา่งเต็มอิม่ จนถงึเวลาอนัสมควร 

 กลับสู ่Grindelwald Terminal ดว้ย Eiger Express (2020) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 94 กม.) เมอืงท่องเทีย่ว

ยอดนยิมอันดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา

  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั Hotel Ibis Styles Luzerne City หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็น

เพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

 

วนัที ่6 ลเูซริน์-ซูรคิ          (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีส์งิโต (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก

บนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหาร

สวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิัตใินประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss 

River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์

ของเมอืงลูเซริ์น เป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดใน

ทวีปยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพาน มีภาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิฯตลอดแนว

สะพาน ใหท้่านชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดย

บรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ

ต่างๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) (ระยะทางประมาณ 50 กม.) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ และยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิที่ส าคัญของประเทศและของ

ทวีปยุโรป เมอืงซูรคิขึน้ชือ่เรื่องมนต์เสน่ห์ของเมอืงยุโรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเก่า

กระจัดกระจายอยูร่ายลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมัยใหม่

และถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในล าดับตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

น าท่าน ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster 

Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1100 

ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 

รวมทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวัตศิาสตร์ ที่

ส าคัญอกีอย่าง คือ โบสถแ์ห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระคัมภรี์โบราณทาง

ครสิตศ์าสนา  

ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche หรอื St. Peter’s 

Church) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป โดยมี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆังทัง้ 5 ใบทีต่ี

บอกเวลา ใชท้ าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้น

โบสถแ์ห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเมอืง มปีระวัติ

การก่อสรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที่ 8 

และไดรั้บการบรูณะเรือ่ยมา ตัวอาคารทัง้

ภายในและภายนอกมงีานสถาปัตยกรรม

การออกแบบตกแต่งแนวกอธิคโบราณ

ผสมบาโรค ผา่นชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถ์
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เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ราวศตวรรษที ่9 ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stain Glass) มหีนา้ต่างกระจกสอีัน

สวยงามโดดเดน่  

น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ส าคญัของเมอืง 

มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้ักใน

ระดับนานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้

ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้น

นาฬกิาและโรงแรมระดับหร ู

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั Dorint Airport Hotel Zurich หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็น

เพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

 

วนัที ่7 ซูรคิ           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

13.30 น. บนิลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG971 

 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพประทับใจมริูล้มื... 

 

 

 

 

 

 

 

          รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที่

นอกเหนอืจากโปรแกรม 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์*รวมคา่วซีา่* 

วนัเดนิทาง 

กรุป๊ 10 ทา่น 
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

กรุป๊ 20 ทา่น 
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

21 - 28 เมษายน 2565 115,999 95,999 13,500 

05 - 12 พฤษภาคม 2565 115,999 95,999 13,500 

19 - 26 พฤษภาคม 2565 115,999 95,999 13,500 

 

** อัตรานี ้รวมคา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ส าหรับการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลา

พจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดังกลา่ว ทา่นจะไม่

สามารถขออนุญาตใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะ

ปฏเิสธผลการสมัครของทา่น และ สง่หนังสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดับตอ่ไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวันเดนิทาง

ไมเ่พยีงพอส าหรับยืน่วซีา่ครัง้ใหม่ การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษัิทด าเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณี

ทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษัิทไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทัวรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลา

คงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วัน ก็ตาม ** 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 หรอื 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
 

 

 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง 10 

หรอื 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิ
ชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 

 
 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนั
และเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ

ล่าช้าของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา

สถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้น
ความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรุณา
สอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็
ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวั

ออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 CHF (สวสิฟรงัก)์ /ทรปิ/ทา่น 
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 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระเงนิ

เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ

ยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวน

เงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใด

เหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิ

ขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่

ดาว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอื

ขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง 

 

 รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานที่

ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถ

ปรบัเปลีย่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการ

ทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ 

 

 การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็น

ระยะทางทีค่่อนขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กท่านเตรยีมร่างกาย และอุปกรณ์ เช่น รองเทา้ที่

สามารถเดนิไดส้ะดวก และพรอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุ

และ ผูเ้ดนิทางทีใ่ชร้ถเข็น ท่านจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้่วมเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด 

ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่

ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

โดยละเอยีดทกุขอ้ **  
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อตัราคา่บรกิาร
รวม 

 
 
 

 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบ ุEconomy Class  

 ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิจากท่าน
ภายหลงั) และเนือ่งจากเป็นตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  

 อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่น
ทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และสถานการณ์จรงิอกีครัง้ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่ประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ค่าประกันสุขภาพ กรณีตดิโควดิ-19 ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตาม

สถานพยาบาลเทา่นัน้ (ไมร่วมการกกัตวัดว้ยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ในโรงแรม หรอืบา้นพัก) 

 คา่ท า QR CODE ส าหรับเขา้ใชใ้นการรับบรกิารสถานทีต่า่ง ๆ ในสวสิ 

 

 

 

 คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์พือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 คา่โรงแรม AQ/SHA+ 1 คนื และ คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR หรอื ATK เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด เช่น คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 45 สวสิฟรงัก ์

(CHF) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่่าน เนื่องจากป้องกันการสญูหายจากมจิฉาชพีทีแ่ฝงตัว

เขา้มาในโรงแรมทีพั่กและเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทั
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

(ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้) 
 

  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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 เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 40,000 บาท ตอ่ทา่น ส ารอง

สทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ
การเดนิทางโดยอตัโนมตัทิา่นจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนือ่งมาจากบรษัิทฯ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่ง
นอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ีหลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับ
การเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ ใหแ้กพ่นักงานขาย และหาก
ทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง
หากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 10 หรอื 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิให ้
ทา่น หลังหักคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทฯไดช้ าระไปแลว้ตามความเป็นจรงิ หรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้
บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใช ้

วลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทาง
สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหาก
ในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัว
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมดการถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

- กรณีถกูปฏเิสธเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอื
ออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่าจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ของรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการ
ตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิ
เพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูเ้ดนิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 
 

  เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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 เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่น
วันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มคัคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะ
พยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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