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รหัสโปรแกรม : 22483 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

B e a u t i f u l  S w I s s   
สวิตเซอรแ์ลนด ์ แดนมหศัจรรย ์ 8 วัน 5 คืน 
TOP OF SWISS กบั 3 ขนุเขาช่ือดงั  จงุเฟรา – ริกิ – กรอนเนอแกรต 
เท่ียวชม ชาฟฟ์เฮาเซิน ลเูซิรน์ เซอรแ์มท มงเทรอซ ์โลซานน์ เจนีวา กรงุเบิรน์ อินเทอรล์าเคิน ซูริค 

ครบทกุประสบการณ์เดินทาง ล่องเรือ – นัง่กระเช้า – รถไฟ 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS)QR( 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ

23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ 
P,Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารการเดินทาง. 

 

วนัทีส่อง สนำมบินสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโดฮำ(ฮำมัด) ประเทศกำตำร์ – ท่ำอำกำศยำนซือริช ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ – เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) – น ำ้ตกไรน์ – เมืองลูเซิร์น (Lucerne)               (-/-/D) 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศกำตำร์ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR837 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามดั) ประเทศกาตาร์ น าท่านรอต่อเคร่ืองสู่ เมืองซูริค 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR095 
13.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนซือริช (Zurich Airport) ตั้งอยู่ในเมืองโคลเทิน, รัฐซือริช หรือ ซูริค ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์(เวลาของสวิตเซอร์แลนด์ ชา้กว่า
ประเทศไทย 6 ชม.) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย    

 ⇨ น าท่านเดินทางสู่    เมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen)

เป็นเมืองหลวงของรัฐชฟัเฮาเซิน มีอาคารเก่าในสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาหลายแห่ง ประดบัประดาภายนอกดว้ย
ศิลปะเฟรสโกและประติมากรรม มีน ้ าตกไรน์ เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 ⇨ ชม น ้ำตกไรน์ (Rheinfall) เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ตั้งอยู ่ระหว่าง Schaffhausen และ Zürich ทาง 

ตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม่น ้ าไรน์เกิดข้ึนเม่ือประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อนในช่วงยุค
น ้ าแข็งสุดทา้ย มีความสูง 23 เมตรและกวา้ง 150 เมตร เกิดจากการละลายของหิมะ น ้ าตกไรน์มีน ้ าเป็นสีเขียว
มรกตใสไหลเช่ียวกราดท าใหเ้กิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกบัแก่งหิน อิสระชมและเกบ็ภาพประทบัใจ
ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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⇨ น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองใหญ่ท่ีสุด 

ในภาคกลางของประเทศ ท าใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวฒันธรรม ของภาคกลาง 
ตั้งอยูช่ายฝ่ังดา้นตะวนัตกติดกบัทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น ้ าร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จาก
เมืองน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขาริกี มีภูมิอากาศเยน็ตลอดทั้งปี  (ใชเ้วลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท่้านไดอิ้สระพกัผอ่นพร้อมชมวิวท่ีสวยงาม จนเดินทางถึงเมืองลูเซิร์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั  IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม เมืองลูเซิร์น (Lucerne) – สะพำนไม้ชำเปล – อนุสำวรีย์สิงโตหิน – ย่ำนเมืองเก่ำลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสำบลู
เซิร์น – วทิซ์เนำว์ + รถไฟฟันเฟือง – ยอดเขำริก ิ(Mt.RiGi) – แทช (Taesch)                                       (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ⇨ ชม  สะพำนไม้ชำเปล Chapel Bridge (Kapellbrucke) สะพานไมเ้ก่าแก่อายเุกือบ 700 ปี สญัลกัษณ์ของ 

เมืองลูเซิร์น ตั้งอยูก่ลางเมือง ตวัสะพานพาดผ่านแม่น ้ ารอยส์มาสู่ฝ่ังเมืองเก่าลูเซิร์น สะพานมีความยาว 204 
เมตร สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1333 และบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1993 เพราะเกิดไฟไหมใ้หญ่ท าให้สะพานไดรั้บ
ความเสียหายมาก แต่สะพานใหม่ก็ยงัคงความสวยงามเหมือนกบัของเก่า มีวิวฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงาม 
อิสระเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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⇨ ชม  อนุสำวรีย์สิงโตหิน Lowendenkmal หรือ Lion 

  สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ผลงานการMounment

ออกแบบและแกะสลกัของ Bertel Thovaldsen ศิลปิน
ชาวเดนมาร์ก ซ่ึงใช้เวลาแกะสลักนานถึง 2 ปี 
(ค.ศ.  1820-1821) เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญและ
ซ่ือสัตย์ของทหารสวิส เม่ือปี ค.ศ 1792 ช่วงท่ีมีการ
ปฏิวติัฝร่ังเศส  

⇨ ชม   ตั้งอยูริ่มแม่น ้ า Reuss ใกลก้บัสะพานไมช้าเปล ชมอาคารเก่าแก่ท่ีมีย่ำนเมืองเก่ำลูเซิร์น (Old Town)

อายหุลายร้อยปีท่ียงัอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ มีสถานท่ีส าคญั เช่น ท่ีวา่การเมือง Altes Rathaus สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1606 ดว้ยศิลปะแบบ Italian Renaissance , จตุัรัสกลางเมืองท่ีเคยเป็นตลาดสมยัในช่วงยคุกลาง , โบสถ ์St. 
Peter's Chapel โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัมีร้านคา้,ค่าเฟ่ อีกมากมาย. 

 ⇨ น าท่านสู่ท่าเรือลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น 
 หรือ ทะเลสาบส่ีแควน้แดนป่าไม ้(Lake Lucerne)

(Lake of the four forest cantons) อยูบ่ริเวณปากแม่น ้ า
รอยซ์ ทะเลสาบท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาริกิ(Rigi)และ
เทือกเขาพิลาตุส(Pilatus) เทือกเขาอนังดงาม ผืนน ้ าสีฟ้า
ใสส่องประกายระยิบระยบัยามตกกระทบกบัแสงแดด 
เหมือนกระจกบานใหญ่ท่ีส่องสะทอ้นภาพความงดงาม
ของอาคารบา้นเรือนและธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ให้ท่านด่ืมด ่า
กบัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ  จากนั้นน าท่านข้ึนฝ่ังท่ี วิทซ์เนาว ์(Vitznau) เขตหน่ึงของรัฐลูเซิร์น พาท่านข้ึนรถไฟ
ฟันเฟืองโดยเป็นรถไฟท่ีสามารถข้ึนยอดเขาไดแ้ห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์รถไฟเป็น
ระบบรางแบบเฟืองเก่ียวซ่ึงเหมาะกบัการไต่ข้ึนสู่ท่ีสูงชมวิวทิวทศัน์ท่ียิง่สูงกย็ิง่สวยข้ึนเร่ือยๆ สู่ ยอดเขาริกิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

⇨ ชม ∆   มีท่ีมาจากค าว่า Mons Regina  “ราชินิแห่งภูเขา”  (Queen of the mountains) ยอดเขำริก ิ(Mt.RiGi)

เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆไดอ้ย่างสวยงามเน่ืองจากไม่มีภูเขาอ่ืนๆมาบดบงัทศันียภาพ 
สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบลู
เซิรน์(Luzern) และ ซุก (Zug)  ตั้งอยูท่างภาคกลางของประเทศ มีความสูง 1,798 เมตร นอกจากน้ียอดเขาริกิ
แห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นฉากจบของละครเร่ือง “อย่าลืมฉัน” ด่ืมด ่ากบั
ธรรมชาติและอากาศท่ีบริสุทธ์ิความงดงามของเทือกเขาแอลป์ วิวสวยงามท่ีสุดแสนประทบัใจ อิสระท่านตาม
อธัยาศยัใหท่้านไดเ้กบ็ภาพประทบัใจ จนถึงเวลานดัหมาย น าท่านลงจากยอดเขา. 
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⇨ น าท่านเดินทางสู่  เทศบาลในเขตพื้นท่ีของต าบล Valais สวิตเซอร์แลนด์ อยูห่่างแทช Taesch หรือ Täsch

จากเซอร์แมทไปทางเหนือประมาณ 5 กม . ภาษาทอ้งถ่ินเป็นสวิสเยอรมนั มีพื้นท่ี 58.7 ตารางกิโลเมตร (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อิสระพกัผอ่นชมวิวสองฝ่ังทาง จนเดินทางถึงแทช Taesch 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั  ELITE TAESCH HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ แทช (Taesch) – เมืองเซอร์แมท (Zermatt) – ยอดเขำกรอนเนอแกรต – ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น – เมืองมงเท
รอซ์ – ปรำสำทชิลยอง(ด้ำนนอก) – เมืองโลซำนน์ (Lausanne)                                                             (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ⇨ สู่ เมืองเซอร์แมท  )   โดย Shuttle Train Zermatt)

เมืองชนบทเลก็ๆ ท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา ตั้งอยูบ่น
เทือกเขาแอลป์ในรัฐวาเล สวิตเซอร์แลนด์ มีประชากร 
5,714 คน   .ศ .ค )2016) มีช่ือเสียงดา้นการปีนเขาและเป็น
ท่ีตั้ งของสกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิต มาตั้ งแต่ปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ทุกๆ ปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเล่นสกีกนั
มาก มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี จนไดช่ื้อวา่เป็น เมืองปลอดมลพิษ. 

⇨ สู่ สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต  นัง่รถไฟไต่เขาสู่   

 ∆ ตั้งอยูท่ี่ระดบั  “ยอดเขากรอนเนอแกรต Gornergrat” 

ความสูง 3,089 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สูงเป็นอนัดบั
สองในยุโรป เปิดให้บริการในปี พ  .ศ  . 2441 และเป็น
รถไฟรางไฟฟ้าสายแรกท่ีสร้างข้ึนในสวิตเซอร์แลนด ์ 

Hilight!! ชมความง ามของ   ∆  แมทเทอ ร์

 ยอดเขาทรงพีระมิด ตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างฮอร์น (Matterhorn)

ประเทศสวิตเซอร์แลนดก์บัประเทศอิตาลี มีความสูงถึง 4,478 เมตรเหนือจากระดบัน ้าทะเล เกิดจากการเคล่ือน
ตวัของแผ่นเปลือกโลกเม่ือ 50 ลา้นปีก่อน เม่ือคร้ังท่ีทวีปแอฟริกาและยโุรปเคล่ือนเขา้มาชนกนั ยอดเขาน้ียงั
เป็นตน้แบบของโลโกช้็อกโกแลต Toblerone นบัว่าเป็นยอดเขาท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลกท่ีมีหิมะปกคลุม

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Municipalities_of_Switzerland?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cantons_of_Switzerland?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Valais?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Switzerland?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zermatt?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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ตลอดทั้งปี สะทอ้นความงามบนทะเลสาบสีน ้าเงินเขม้ดัง่ภาพวาดในนิยาย อิสระท่านช่ืนชมความงามของแมท
เทอร์ฮอร์นและเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านลงจากยอดเขากรอนเนอแกรตมาท่ีเมืองเซอร์แมทและเดินทางต่อไปท่ีเมืองแทช โดย Shuttle Train  

⇨ เดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ )  เมืองพกัตากอากาศเลก็ๆท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา  )Lake Geneva) Montreux)

ในรัฐโวอยูใ่นภาครอม็องดีซ่ึงเป็นเขตท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยูท่างตะวนัออกสุด
ริมทะเลสาบเจนีวาบนเส้นทางเขา้สู่หุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ประวติัศาสตร์ของเมืองน้ีกลายเป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึนในสมยัยคุกลางจากการผลิตไวน์และเป็นท่ีรู้จกัจากการเป็นถนนสายหลกัท่ีลากผา่นกรุงลอนดอนไปยงักรุง
โรมเม่ือสมยัโรมนั ภายหลงั ในปี ค  .ศ .1797 ไดรั้บการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากกรุงเบิร์นและกลายเป็น
เมืองแห่งการท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมือง  ”ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิต“(Pearls of the Swiss Riviera) ใชเ้วลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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 ⇨ แวะถ่ายรูปกบั ปราสาทชิลยอง  )Château de Chillon)  ดา้นนอก  ปราสาทสไตลก์อทิกเก่าแก่ท่ีสร้างราว
ศตวรรษท่ีสิบสามอายุกว่า 1,000 ปี สัญลกัษณ์ประจ าเมืองมงเทรอซ์  )Montreux) ปราสาทสร้างบนเกาะหิน
ตั้งแต่ยคุกลาง แวะเกบ็ภาพสวยงามของป้อมปราการท่ีตั้งตระหง่านริมทะเลสาบเจนีวา จนถึงเวลานดัหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⇨ สู่ เมืองโลซำนน์ )  เมืองหลวงของรัฐโว ตั้งอยูห่่างจากเมืองเจนีวาไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ Lausanne)

60 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา โดยติดกบัเมืองเอวียอ็งแบ็ง-เล-ของประเทศฝร่ังเศส ใช้ภาษา
ฝร่ังเศสเป็นหลกั ในอดีตเมืองโลซานน์เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโรมนั เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคกลาง
ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ เขตเมืองเก่า  (เนินเขาเหนือทะเลสาบ ) และเขตริมทะเลสาบ คนไทยรู้จกั
เมืองโลซานน์ในฐานะท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 8 รัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงศึกษาและทรงเจริญพระชนม ์
ณ เมืองน้ีตั้งแต่ทรงพระเยาว ์ อิสระพกัผอ่นบนรถจนเดินทางถึงเมืองโลซานน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั  MOVENPICK  LAUSANNE  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


VWZRH851QR  สวติเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื BY QR                                                                                                                                     8 

 
 

วนัทีห้่ำ เมืองโลซำนน์ (Lausanne) – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก(ด้ำนนอก) – เมืองเจนีวำ (Geneva) – ทะเลสำบเจนีวำ+
นำฬิกำดอกไม้+น ำ้พเุจทโด+องค์กำรสหประชำชำต ิ– กรุงเบิร์น (Bern) – หอนำฬิกำโบรำณ+บ้ำนไอน์สไตน์+
บ่อหม+ีศำลำกลำงกรุงเบิร์น – เมืองอนิเทอร์ลำเคนิ (Interlaken)                                                          (B/-/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

⇨ แวะถ่ายรูปกบั พพิธิภัณฑ์โอลมิปิก )   ดา้นนอก  ตั้งอยูท่ี่เมืองโลซานน์ พิพิธภณัฑเ์ป็นOlympic Museum)

ท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นศูนยร์วมคณะกรรมการโอลิมปิกจากแต่ละ
ประเทศ จัดแสดงประวติัศาสตร์กีฬาโอลิมปิกคร้ังแรกตั้ งแต่ปี ค  .ศ .1896 ท่ีกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ 
จนกระทัง่ถึงการจดัแข่งกีฬาโอลิมปิกคร้ังปัจจุบนั ดา้นหนา้พิพิธภณัฑมี์ประติมากรรมและส่ิงก่อสร้างเก่ียวกบั
กีฬาและนกักีฬาหลายประเภทใหไ้ดช้ม.  

⇨ เดินทางสู่  เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซือริช) เป็นเมืองเจนีวำ (Geneva) 

เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาครอม็องดี ตั้งอยู่บริเวณตน้แม่น ้ าโรนซ่ึงไหลออกจากทะเลสาบเจนีวา  เป็น
หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของโลก ศูนยก์ลางทางการเงิน, การทูต เจนีวาถือเป็นเมืองท่ีมีองคก์รระหว่างประเทศ
ตั้งอยูม่ากท่ีสุดในโลก (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇨ ชม ตั้งอยูท่างตะวนัตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นทะเลสำบเจนีวำ (Geneva Lake) 

สวิตเซอร์แลนด์และมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝร่ังเศส เกิดจากการละลายของน ้ าแข็ง พายุและท่ีราบจาก
ภูเขา ลกัษณะของทะเลสาบคลา้ยรูปพระจนัทร์เส้ียว เป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรป
กลางรองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี เป็นท่ีตั้งส าคญัของเมือง. 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 ⇨ ชม นำฬิกำดอกไม้  )  นาฬิกาดอกไมส้ัญลกัษณ์ของเจนีวา ตั้งอยู่ในเขตสวนแบบThe Flower Clock)

องักฤษ (Geneva Jardin Anglais) ริมทะเลสาบ เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของชาวเมือง ดอกไมร้อบ ๆ ก็จะ
เปล่ียนแบบไปเร่ือย ๆ ตามเทศกาลและฤดูกาล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⇨ ชม น ้ำพุเจทโด  ) สัญลกัษณ์คู่เจนีวามากว่าร้อยปี สร้างข้ึนในปี 1886 เพื่อช่วยลดแรงดนัในJet d’eau) 

ระบบน ้ าของเมืองท่ีผนัน ้ าข้ึนไปใชจ้ากทะเลสาบ น ้ าพุส่งสายน ้ าพุ่งข้ึนไปบนทอ้งฟ้าในปริมาณ 500 ลิตร ต่อ
วนั สูง 140 เมตร  วินาที ดว้ยแรงดนั /200กิโลเมตรต่อชัว่โมง ชาวเมืองเรียกกนัว่าน ้ าพุจรวด ทางเดินเรียบ
ทะเลสาบตกแต่งไปดว้ยดอกไมฤ้ดูหนาว บา้นเรือนท่ีสวยงาม ผิวน ้ าในทะเลสาบเรียบใสราวกบักระจก และยงั
มีนกนานาพนัธ์ุอีกดว้ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⇨ ชม  ปำแลเดนำซียง (Palais des Nations (  ดา้นนอก  ท่ีท าหรือ องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations) 

การของส านักงานสหประชาชาติประจ าเจนีวา ใชเ้วลาก่อสร้าง 8 ปีจนแลว้เสร็จในปี ค  .ศ .1938 หน่ึงปีก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีสองจะปะทุข้ึน เพื่อใช้เป็นส านักงานใหญ่ของสันนิบาตชาติ   ด้านหน้าเลียนแบบ
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส ในตวัอาคารมีห้องบรรจุผูเ้ขา้ประชุมไดม้ากถึง 2,000 คน เคยเป็นท่ีประชุม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพของโลก ภายในอาคารแต่ละส่วนมีการจดัแสดงงานศิลปะจากหลายส่วนของโลก มี
เกา้อ้ีหกัเป็นสญัลกัษณ์ดา้นหนา้ประตูใหญ่ ซ่ึงแสดงถึงการต่อตา้นการวางระเบิดพลีชีพ.   
 อิสระอาหารกลางวนั 

 ⇨ เดินทางสู่   เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน ้ าตาลเป็นสัญลกัษณ์ เป็นกรุงเบิร์น (Berne)

เมืองท่ีมีแม่น ้ าลอ้มรอบไวท้ั้ง 3 ดา้น เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ค .ศ .1191  ช่ือว่า มากจากค าว่าแบร์ ซ่ึงแปลว่า   ”เบิร์น “
  หมี เป็นสัตวใ์นยตุแบร์ชโทลดน์ ามาตั้งช่ือเมืองเป็นการท่ีทรงด าริว่าจะตั้งช่ือเมืองตามสัตวท่ี์เจอเป็นตวัแรก 
หมีจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เขตเมืองเก่าถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก และถูกจดัอนัดบั
โดยสถาบนั ECA International ให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีสุดของยุโรปในปี ค  .ศ .2019 - 2020 ควบคู่กบักรุง
โคเปนเฮเกน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อิสระพกัผอ่นบนรถพร้อมชมวิวท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⇨ ชม Hilight!! กรุงเบิร์น  หอนาฬิกาหอนำฬิกำโบรำณ (Zytglogge Clock Tower) หรือ หอระฆังซิทกลอ็ด

เก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลาง สญัลกัษณ์คู่เมืองเบิร์น สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นประตูเมืองในช่วงปี คศ  .1191-1256 และเม่ือมี
การสร้าง Prison Tower ข้ึน จึงไดเ้ปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน ในปี ค  .ศ .1530 ไดมี้การ
ติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์ จากนั้นก็กลายมาเป็นหอนาฬิกาและสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าเมือง มีตุ๊กตา ทั้งคน 
สิงโต หมี ท่ีติดตั้งอยูภ่ายใน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99
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 ⇨ ชม บ้ำนไอน์สไตน์  บา้นท่ีอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์นกัฟิสิกส์ช่ือดงัของโลกเคยมาใชชี้วิตอยู่ (Einstein House)

ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปีค  .ศ .1902-1905 ปัจจุบนับา้นหลงัน้ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมภาพถ่ายและ
ผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์  

⇨ ชม  บ่อหม ีหรือเรียกกนัว่ำ แบเรนกรำเบิน  )  สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบว่าเมืองBaren Graben)

เบิร์นแห่งน้ีคือเมืองหมี ตน้ก าเนิดมาจากหมีสีน ้าตาล 4-5 ตวั อาศยัอยูภ่ายในริมบ่อฝ่ังแม่น ้ าอาเรอร์   มีการเล้ียง
หมีไวท่ี้บ่อปูนขนาดใหญ่ เพื่อให้ผูค้นไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมกนั เดิมสร้างไวท่ี้อ่ืนๆในเมือง จากนั้นมีการยา้ยมา
เร่ือยๆ จนสุดทา้ยมาอยูต่รงท่ีน้ี ตั้งแต่ปี 1996 ใหท่้านไดช้มความน่ารักของหมี เกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั. 
 

 

⇨ แวะถ่ายรูปดา้นนอก ศาลากลางของกรุงเบิร์น อาคารซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสภาแกรนดแ์ห่งเบิร์น, คณะผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกรุงเบิร์นและสภาแกรนดแ์ห่งเมืองเบิร์น อาคารแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกยเูนสโกเมือง
เก่าแห่งเบิร์นและเป็นมรดกของสวิสท่ีมีความส าคญัระดบัชาติ. 

 ⇨ เดินทางสู่   ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเบิร์นไปราว 56 เมืองอินเทอร์ลำเคิน (Interlaken)

กิโลเมตร อยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านท่ีจะข้ึนไปยงัยอดเขายุงเฟรา
ยอคซ่ึงเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยโุรปท่ีเขา้ถึงไดด้ว้ยรถไฟและดว้ยภูมิศาสตร์ของเมืองท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางระหว่าง
ทะเลสาบทุนและทะเลสาบบรีนซ์ มีแม่น ้ าอาเรเช่ือมทั้ งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง อินเทอร์ลาเคิน
กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของประเทศ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  ล้ิมรสอาหารแบบชาวสวิสแท้ๆ  ดว้ย “ฟองดู” (Fondue) หลากหลายชนิด 
 ทีพ่กั  METROPLE  HOTEL  INTRLAKEN หรือเทยีบเท่ำ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3
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วนัทีห่ก เมืองอนิเทอร์ลำเคนิ (Interlaken) – กรินเดลวำลด์ (Grindelwald) – ขึน้กระเช้ำ Eiger Express + รถไฟสู่จุง
เฟรำยอค (Jungfraujoch) – ยอดเขำจุงเฟรำ TOP OF EUROPE (พพิธิภัณฑ์ประวัติศำสตร์+อุโมงค์ดอกอลั
ไพน์+ถ ำ้น ำ้แขง็ 1,000 ปี+สวสิสฟิงซ์) – เมืองซูริค (Zurich)                                                                 (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ⇨ สู่ กรินเดลวำลด์  )   ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นหมู่บา้นเลก็ๆGrindelwald)

บนเทือกเขาแอลป์ ในเขตอ าเภออินเทอร์ลาเคิน โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐแบร์น-Bern (เบิร์น ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง (
1,034 เหนือระดบัน ้ าทะเล ในท่ีราบขนาดใหญ่ลึกเขา้ไปในหุบเขาทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองอินเทอร์ลา
เคินราว 20 กิโลเมตร กรินเดิลวาลดเ์ป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดูหนาว น าท่านสู่ สถานีเคเบิลคาร์ ขึน้
กระเช้ำไอเกอร์เอก็ซเพรส (Eiger Express) จากสถานีกรินเดิลวาลดก์รุนด ์สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 
นาทีและต่อดว้ยรถไฟ ท าใหส้ามารถเดินทางข้ึนถึงสถานีท่ียอดยงุเฟรายอค  )Jungfraujoch Top of Europe) ได้
ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที แต่ละกระเชา้มี 26 ท่ีนัง่ 
ภายในตวักระเชา้รวมทั้งกระจกกวา้งรอบดา้นควบคุมอุณหภูมิท าใหน้ัง่ชมวิวรอบตวัไดส้บาย กระจกไม่เกิดฝ้า
ไอน ้าจึงสามารถถ่ายภาพภายนอกไดส้วยงามตลอดเส้นทาง  ลงจากกระเชา้ต่อดว้ยการ นัง่รถไฟสู่จุงเฟรายอค 
(Jungfraujoch) โดยรถไฟจะว่ิงผ่านหมู่บา้นและทุ่งหญา้ ค่อย ๆ ไต่ความสูงข้ึนไปจนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรา
ยอค  (Jungfraujoch) ท่ีความสูง 3,454 เมตร ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป   

 

  ∆ ยอดเขำจุงเฟรำ  โดยมีสถานีรถไฟจุงเฟรายอค )Jungfraujoch) ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดใน (Jungfrau)

ยโุรป  )Top of  Europe) ตั้งอยู่ดา้นบน ยอดเขาจุงเฟรา หน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ในทวีป
ยโุรป ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองอินเทอร์ลาเคน )Interlaken) สูงจากระดบัน ้าทะเลมากกวา่ 4,000 เมตร ไดรั้บการจด
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เม่ือปี ค   .ศ .2007 บนยอดเขาแห่งน้ีท่านจะได้พบกับ  ► 
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ การสร้างทางรถไฟจดัแสดงเล่าประวติัความเป็นมา  ► อุโมงค์รูปดอกอลัไพน์ 
แสดงวิถีชีวิตวฒันธรรมและธรรมชาติของชาวสวิต ผ่านแบบจ าลอง  ► ถ ้าน ้ าแข็ง 1,000 ปี (Ice Palace) ถ ้า
น ้ าแข็งพนัปีท่ีไม่มีวนัละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธ้ารน ้ าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร  ► สวิสสฟิงซ์ 
(Swiss Sphinx) อาคารสังเกตุการณ์ท่ีความสูง 3,571 เมตร 11,716 ฟิต สามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจาก
ระเบียง สามารถมองเห็นหิมะและธารน ้าแขง็ธรรมชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://travel.kapook.com/view192595.html
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

บ่าย ชม  ∆    สูดอากาศอนับริสุทธ์ิอยา่งเต็มอ่ิม สัมผสักบัหิมะท่ีขาวโพลนยอดเขำจุงเฟรำ  TOP  OF  EUROPE

ปกคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี ชมธารน ้ าแข็ง Aletsch  Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ จุงเฟราสามารถเท่ียวชมได้
ตลอดทั้งปีในแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามแตกต่างกนัออกไป เก็บภาพบรรยากาศท่ีสวยงามประทบัใจ 
นอกจากน้ีท่านยงัสามารถซ้ือของฝากของท่ีระลึกหรือส่งโปสการ์ดจากตูไ้ปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกไวเ้ป็นท่ี
ระลึกไดอี้กดว้ย  เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย น าท่านลงจากยอดเขาสู่กรินเดลวาลด.์ 

 

 ⇨ เดินทางสู่    เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ละเป็นเมืองหลวงของ ซูริค (Zurich)

ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศ บริเวณจุดเหนือสุดของทะเลสาบซือริช  )Lake Zurich) เป็น
ศูนยก์ลางของระบบการขนส่งมวลชนของประเทศ ก่อตั้งมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวโรมนัช่วง 150 ปีก่อน
คริสตกาล จากผลการส ารวจของ Monocle's 2012 "Quality of Life Survey" ไดจ้ดัอนัดบัให้ซือริชเป็นหน่ึงใน 
25 เมืองท่ีน่าอยูอ่าศยัมากท่ีสุดและจากหลายผลการส ารวจตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2008 ยงัไดจ้ดัอนัดบัให้ซือริชเป็น
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตประชากรดีท่ีสุดของโลกและเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในสหภาพยุโรป  (ใชเ้วลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)อิสระพกัผอ่นพร้อมชมวิวสองฝ่ังทางท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั  A-JA  RESORT  ZURICH  หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีเ่จด็ เมืองซูริค (Zurich) –  (บำนโฮฟสตรำเซอร์ Bahnhofstrasse+ ถนน Limmatquai+The Rathaus+ทะเลสำบซู
ริค Lake Zurich+Free Time ช้อปป้ิง)                                                                                                          (B) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ⇨ สู่   บำนโฮฟสตรำเซอร์  )    ถนน Bahnhofstrasse)

ชอ้ปป้ิงอนัลือช่ือมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร 
ศูนยก์ลางหลกัของเมืองซูริค ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในยา่น
การคา้ท่ีรวบรวมสินคา้ราคาแพงแห่งหน่ึงในโลก มี
การจดัอนัดบัให้ บานโฮฟสตราเซอร์ เป็นย่านการคา้
ขายท่ีแพงท่ีสุดในทวีปยุโรปและอยู่อนัดบัท่ี 3 ของ
โลก ย่านการคา้บานโฮฟสตราเซอร์ก่อตั้งเม่ือป้อมปราการของเมืองถูกท าลายในปีค  .ศ .1864 ตลอดสองขา้ง
ทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ ร้านแบรนดเ์นม Gucci, Armani,Prada,Chanel,Dior,Burberry 
ฯลฯ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู 

⇨ สู่   ถนนชอ้ปป้ิงสายเก่ายอดนิยมริมแม่น ้า ตั้งช่ือตามแม่น ้า Limmat  เป็นแหล่งแฟชัน่ท่ีถนน Limmatquai

รวบรวมร้านคา้ช่ือดงัไวม้ากมายตลอดทั้งสายและใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในเมือง ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง
เลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

 ⇨ ชม   หรืออีกช่ือหน่ึงท่ีคุน้เคยดีอยา่ง Zurich’s Town Hall สร้างข้ึนในปีค  .ศ .1694 ถึง 1698 The Rathaus

เป็นสถานท่ีราชการทอ้งถ่ินในเมืองซูริค. 

⇨ ชม  ทะเลสาบทอดตวัเป็นแนวยาวไปทางตะวนัออกเฉียงใตจ้ากนครซือริชทะเลสำบซูริค (Lake Zurich) 

เป็นระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งน้ีรับน ้ ามาจากคลองลินท ์ซ่ึงเป็นคลองท่ีไหลมาจากธารน ้ าแข็ง
ในเทือกเขาแอลป์ในรัฐกลารุส  มีจุดชมวิวท่ีน่าสนใจอีกเเห่งก็คือ สะพาน Quaibrucke ซ่ึงจะมีรถรางท่ีว่ิง
ตลอดเวลาเเต่ก็เป็นจุดท่ีท าให้เห็นความสวยงามของทะเลสาบซูริคไดอ้ยา่งชดัเจน ชมธรรมชาติท่ีทะเลสาบซู
ริค โดยมีฉากหลงัเป็นเมืองซูริคและภูเขาหิมะอนัสวยงาม.  
เชิญท่านเดินเท่ียวชมเมืองและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย  น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค 

16.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศกำตำร์ โดย สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR096 
23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามดั) ประเทศกาตาร์ น าท่านรอต่อเคร่ืองสู่ ประเทศไทย 
 

วนัทีแ่ปด ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตโิดฮำ(ฮำมดั) ประเทศกำตำร์ – สนำมบินสุวรรณภูม ิ

02.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR836 
13.10 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์ท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำ
ทวัร์,คนขับรถของแต่ละสถำนที)่ เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม *กรณีทีบ่ำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้
เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA
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อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  กมุภำพนัธ์ 2565 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

ศุกร์ – ศุกร์ 11 – 18 ก.พ. 65 78,888 12,000 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบาง
โรงแรมห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมี
ความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหอ้งพกั  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ
ไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ,มคัคุเทศก์ท้องถิ่น(บำงสถำนที่)และหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดนิทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ 
วนัเดนิทำง  

 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน

โรงแรมที่พกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ  (กรณีลูกค้ำต้องกำรให้ทำงบริษทัฯ ย่ืนวซ่ีำให้ ค่ำวซ่ีำพร้อมค่ำบริกำร 5,000 บำท) 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำทัวร์มดัจ ำทัวร์ท่ำนละ 30,000 บำท พร้อมหน้ำพำสปอร์ต หำกไม่ช ำระตำมที่บริษทัก ำหนด ขออนุญำตตดัที่

น่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนที่รอที่น่ังอยู่โดยอตัโนมตั ิ และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 35 วนั หำกท่ำนไม่ช ำระเงนิ
หรือไม่ช ำระเงนิตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิในกำรเดินทำงน้ัน ๆ เม่ือท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯถือว่ำท่ำน
ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

กำรยกเลกิ 
- เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมดัจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลกิ 
เดนิทำงเกบ็ค่ำมดัจ ำเตม็จ ำนวนทุกกรณี 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต  )วีซ่าไม่ผ่าน  (และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ  ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า  /ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน   )กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้  / (ค่า

ส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน )สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง(  
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบินนั้น,เจบ็ป่วย, 
ๆ เพ่ือจะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ ทั้งน้ีท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ) 
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน )กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ( และ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้ 

หมำยเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
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7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้
ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวซ่ีำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ )ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน(  
1.หนังสือเดินทำง  ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ (ตวัจริง)7 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ )หากมีหนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย(  
2.รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  (หนา้ตรง หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภำพถ่ำยจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้ำนบนของหัวไหล่ โดยต้อง
เห็นใบหน้ำอย่ำงชัดเจน 
3.หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*กรณีเจ้ำของกจิกำร  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสีย
ภาษีร้านคา้ )ภพ. 20( อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีพนักงำน หนงัสือรับรองการท างาน )ตวัจริง( เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 
เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีข้ำรำชกำร หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั )ตวัจริง ( เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 

3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีนักเรียนและนักศึกษำ หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา  )ตวัจริง ( เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  

(ช่ือ สกลุต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ-“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตที่ย่ืน( 
4.หลกัฐำนกำรเงนิ  ) Bank Statement)  
- กรณีผู้เดนิทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้ำ  ) สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก( แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุด
บญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้ (  )สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั (  
- กรณีผู้เดนิทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเองบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา ) 
(เท่านั้น และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง )Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของ
บุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร 
ทะเบียนบา้น 
- กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา /มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง )ตั วจริง( 
- หำกเดก็ไม่ได้เดนิทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคดัหนังสือระบุยนิยอมให้บุตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร มี
ควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จำกอ ำเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
- กรณีเดก็ทีบ่ิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มอี ำนำจปกครองบุตรแต่เพยีงผู้เดยีว 
- กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ พร้อมเดนิทำงมำสัมภำษณ์กบับุตรทีส่ถำนทูตด้วย ทั้งสองท่ำน (เฉพำะ
ควิเดีย่วเท่ำนั้น) 

5.ส ำเนำบัตรประชำชน  /ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด  /ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด )กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี(  
6.ส ำเนำทะเบียนสมรส  /ส ำเนำทะเบียนหย่ำ  /ส ำเนำใบมรณะบัตร )กรณีหม้ำย / (ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่ำงละ 1 ชุด )ถ้ำมี(  
7.ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน 

*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เตมิ ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จงึขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เตมิให้

ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัต ิออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต   *** 
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 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ ของท่ำน เน่ืองจากการขอ
วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี  

หมำยเหตุ : ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูตและระหว่างรอผลการ
อนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้ การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดย
การยื่นเป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรั์บยื่น จะเป็นผูก้  าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปยื่นวี
ซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม. 
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มำตรกำรท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทำงออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
4.มีผลตรวจโควิดโดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง (ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์) 
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือรับ QR CODE ทางอีเมลไ์วแ้สดงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฯ ตอนขาเขา้
ประเทศไทย 

ระหว่ำงเดินทำง 
-หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  (ค่าใชจ่้ายในส่วน
น้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 

เดินทำงกลบัเข้ำประเทศไทย 
1.เตรียม QR CODE ท่ีไดรั้บจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพ่ือแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีสายการบินและเจา้หนา้ท่ี ตม.ไทย กรณีไม่มี QR 
CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้ไทย 
2.คนไทยท่ีเดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวคัซีนครบแลว้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั จะสามารถเดินทางเขา้ไทยไดท้างอากาศโดยไม่
ตอ้งกกัตวั ภายใตโ้ครงการ TEST & GO บนเง่ือนไขดงัน้ี  
-ท าการจองและจ่ายค่าหอ้งพกัท่ีโรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใชจ่้ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 
-มีผลตรวจโควิดแบบ  RT-PCR  โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมง ก่อนข้ึนเคร่ือง 
-ตรวจโควิด ในวนัแรกท่ีเดินทางกลบัเขา้ถึงประเทศไทยและตอ้งรอผลท่ีโรงแรมท่ีกกัตวัจนกวา่จะไดรั้บผลแจง้ตรวจเป็นลบ (ค่าใชจ่้ายไม่
รวมอยูใ่นค่าทวัร์) และเม่ือไดรั้บผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพ้ืนท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนได ้
-เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่ียงัไม่ไดรั้บวคัซีนและเดินทางพร้อมผูป้กครองสามารถเขา้ประเทศไทยภายใตโ้ครงการ TEST & GO 
 

หมำยเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกันสุขภำพและประกันกำรเดินทำงที่แตกต่ำงกัน (ค่ำประกันไม่รวมอยู่ใน
ค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ำยขึ้นอยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ  ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ยึดตำมประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก  ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอยีดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกน้ันจะถือว่ำผู้ เดินทำง
รับทรำบตำมข้อก ำหนด หำกเกดิควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี 
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