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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-ซูริค(สวติเซอรแ์ลนด)์ 
10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินสวิส อินเตอรเ์นช่ันแนล แอรไ์ลน ์(LX) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

13.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินสวิส อินเตอรเ์นช่ัน
แนล แอรไ์ลน ์(LX) เท่ียวบินท่ี LX181 (13.20-19.26) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12.05 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

19.25 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
 หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ท่ีเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ (Switzerland) และยังเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริคขึน้ช่ือเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงาน
สถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจดักระจายอยู่รายลอ้มเมือง ในขณะเดียวกนัก็เ ป็นเมืองท่ีมีความเจริญทาง
เทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึ่งในอนัดบัตน้ๆ ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตดีท่ีสดุในโลก 
พักที ่Hotel Hyatt Regency Zurich Airport Circle หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 ชูริค-ซารฟ์เฮาเซน-น า้ตกไรน-์เซนต ์กัลเลน-วาดุ๊ซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองหลวงของรฐัชฟัเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 
2008 มีอาคารเก่าในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาหลายแห่ง ประดบัประดาภายนอกดว้ยศิลปะเฟรสโกและ
ประติมากรรม มีน า้ตกไรน ์เป็นแหล่งท่องเท่ียว น าท่านเท่ียวชม น ้าตกไรน์ (Rhinefall) เป็นน า้ตกท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ดว้ยความสูงของน า้ตก 23 เมตร และกวา้งกว่า 150 เมตร น า้ตกไรนนี์ ้เป็นน า้ตก

โบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี และ เป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและเป็น
น า้ตกท่ีเกิดจากแม่น า้ไรน์ อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆ ช่ือ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-
Uhwiesen ใกล้ๆ เมือง เมืองซารฟ์เฮาเซน (Schaffhausen) ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต ์กัลเลน(St. Gallen) ใกลก้ับชายแดนประเทศออสเตรีย ท่ีไดร้บัยกย่อง
จากองคก์ารยเูนสโกข้ึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีควรคา่แก่การเย่ียมชม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างบนหินร้อน 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุ๊ซ (Vaduz)  เมืองหลวงของรฐัอิสระลิกเตนสไตน ์ท่ีมีเจา้ชายเชือ้สาย
ปกครองมากกว่า 200 ปี ผ่านชมพิพิธภัณฑต์ราไปรษณียากร (Postmuseum Vaduz) ตัง้อยู่ชัน้



สองของตวัอาคาร ดา้นในจดัแสดงประวตัิความเป็นมาของแสตมป์ ตวัอย่างแสตมป์ท่ีมีช่ือเสียงจาก
ทั่วโลก แท่นพิมพใ์นการผลิตแตมป์ เลือกซือ้แสตมป์ซึ่งเป็นของสะสมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองนี ้  แวะ
ถ่ายรูปปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) เป็นปราสาทท่ีพ านกัของราชวงศแ์หง่ลิกเตนสไตน ์ตัง้ตระหง่าน
อยู่เหนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 เมตร ท่ีนีย้ังเคยเป็นท่ีประทับแบบถาวรของเจา้ชายฟรานซ์
โจเซฟท่ี 2 และครอบครัว ในปี พ.ศ.2482 อีกด้วย ชมด้านนอก วิหารเซนต์ฟลอริน (St.Florin 

Cathedral) หรือวิหารวาดุซ เป็นสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในเมืองวาดซุ สรา้งขึน้ในปี พ. ศ. 
2417 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้นนอกของวิหารมีหอคอยท่ีมีลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถท่ี์
ธรรมดามาก แตเ่ป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางศาสนาท่ีส าคญัของเมืองวาดซุ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก Hotel Residence, Vaduz หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 วาดุ๊ซ-เซนตม์อริทซ-์รถไฟเบอรนิ์นา เอก็ซเ์พรส-ทรีาโน(อติาล)ี-โคโม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อริทซ ์(St.Moritz) เมืองตากอากาศ และศนูยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubunden) เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด และอยู่ทาง
ตะวนัออกสดุของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดท่ีสงูท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูปความงดงามของ
ทะเลสาบเซนตม์อริทซ ์(Lake St.Moritz) ซึ่งถา้หนา้รอ้นน า้ในทะเลสาบจะเป็นสีเขียวมรกต แตว่า่ถา้
หนา้หนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็งทัง้หมด แลว้น าทา่นเดนิชม เมืองบริเวณย่านเมืองเก่า  



หรือชอ้ปป้ิงบรเิวณจตัรุสัใจกลางเมือง (Plazza da scoula)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน น่ังรถไฟสายโรแมนติกเบอรนิ์นาเอกซเ์พรส (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบ
พาโนรามาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของประเทศสวิสเซอรแ์ลนดเ์พลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศันท่ี์สวยงามของ 

ภเูขาหิมะ ทะเลสาบ ทุง่หญา้ หมูบ่า้นท่ีสวยงามตัง้เรียงรายกระจดักระจาย เป็นภาพท่ีนา่ประทบัใจเป็น
อย่างยิ่ง และผ่านเสน้ทางหลายจุดท่ีถกูประกาศใหเ้ป็น “เสน้ทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะแลน่ ผา่น เกลเชอรข์า้มเทือกเขาแอลป์ ท่ีระดบัความสงู 7,390 ฟิต ทา่นจะไดส้มัผสั และพดูได้
เตม็ปากวา่ไดช้มทิวทศันท่ี์สวยท่ีสดุของสวิตเซอรแ์ลนดม์าแลว้ ทิวทศันส์องขา้งทางจะเปล่ียนไปทกุนาที
อโุมงคล์อดใตภ้เูขาทัง้ลกู สะพานสงูขา้มเหวลกึ และธารน า้แข็งท่ีอยู่ใกลแ้คเ่อือ้ม เพลิดเพลินตลอดการ
เดนิทางจนกระทั่งเขา้สู ่สถานีทริาโน (Tirano) (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง / รถบสัน ากระเป๋าไปรอรบั
ทีป่ลายทาง) จากนัน้เดินทางตอ่โดยรถโคช้ สู่เมืองโคโม (Como) เมืองศนูยก์ลางอตุสาหกรรมผา้ไหม
ของอิตาลีท่ีมีช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุด



ของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูท่ียงัมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจดุบนชายฝ่ังเป็น
ช่องเขาแคบ และหนา้ผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตา
เป็นก าแพงธรรมชาตท่ีิสรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะ
ปกคลมุอยูต่ลอดปี จงึท าใหส้ามารถเลน่สกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจดุดงึดดูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหล
มาทอ่งเท่ียว 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 
 

ทีพั่ก Hotel Grand Imperiale Resort & Spa, Como หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 โคโม-มิลาน-มหาวหิารดูโอโม-แกลลอเรีย วคิเตอรเ์อม็มานูเอล-อนิเทอรล์าเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.17 ชั่วโมงเมือง
ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช่ื้อว่าเป็นหลวง
แหง่แฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เชน่ เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจ
ของประเทศอิตาลีอีกดว้ย น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ิทธ์ิของเมือง ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารดูโอ
โม (Duomo di Milano) แหง่เมืองมิลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือวา่มีความ
ใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แตก่ว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้น
นอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ 
2,245 ชิน้ ยอดท่ีสงูท่ีสดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนนา่เป็นสง่า  



น าท่านอิสระกับการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 

เป็นตน้ ท่ีแกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele) ท่ีตัง้รา้น Prada รา้นแรก
ของโลก ทา่นสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่ 
ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, 
Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
 
 

พักที ่ Hotel Lindner Grand Beau Rivage,Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (จ านวน 2 คืน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 อนิเทอรล์าเคน-เมืองกรินเดลวัลด-์จุงเฟรา-หมู่บ้านอทิเซลท์วาลด ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ในหบุเขา

รายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขา
แอลป์ท่ีแสนโรแมนติก น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) 

เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานี

กรินเดลวาลดก์รุนด ์สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค 
(Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟ
แบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพ่ือต่อรถไฟจุงเฟราไปยัง
สถานีจงุเฟรายอค) ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุ
เก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสัและเล่น



สนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านได้
สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านอิเซลท์วาลด ์หมูบ่า้นเล็กๆ รมิทะเลสาบ เบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทาง และ เมืองน่ารกั หลายท่ีตัง้อยู่ติดกบัริม
ทะเลสาบ จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ท่ี สะพานอิเซล์ทวาลด์( Iseltwald 

Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหนั
หนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพอย่างจใุจ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอิน
เทอรล์าเคน(Interlaken) ใหท้่านไดอิ้สระเลือกเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกจากสวิสเซอรแ์ลนด ์อาทิ มีดพบั, 
ช็อคโกแลต, นาฬิกาย่ีหา้ดงั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ Hotel Lindner Grand Beau Rivage, Interlaken  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

4 6 เบริน์-บ่อหมีสีน า้ตาล-โลซานน-์เวเว่ย-์มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง-แทสซ-์เซอรแ์มท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิรน์ (Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี 
นั่นเอง น าท่านเย่ียมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทุม่เทใหก้บัศิลปิน พอลคลี 



เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑนี์ ้เป็นของ พอล
คลี น าทา่นเดนิทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านผ่านชมเมืองโลซานน์ (Lausanne) เป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด  ์มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนานตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานนต์ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง
ทะเลสาบเลอมงัค ์จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันท่ี์สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ 
ซึ่งในอดีตเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาท่ีสามพระองค ์สมเด็จ
พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ใน
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 น าท่านแวะถ่ายรูป Olymic 

Museum Lausanne เน่ืองจากเมืองโลซานนนี์เ้ป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิค
สากล หรือ IOC เมืองนีจ้ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโอลิมปิค แลว้ก็มีการสรา้งพิพิธภณัฑโ์อลิมปิคริม
ทะเลสาบเจนีวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่เมืองเวเว่ย(์Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเว่ยมี์มาก 
ตา่งก็ขนานนามเวเว่ย ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุ่นเกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ 
มีผลงานสรา้งช่ือเสียงในอเมริกา น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่
บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ ปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่
บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรนี์ส 
ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ น าท่านชมทอ้งพระโรงท่ี
เคยเป็นหอ้งจดัเลีย้งรบัรอง นอกจากนัน้ก็มีหอ้งเก็บเสบียง อาหาร หอ้งเก็บไวน ์หอ้งครวัขนาดใหญ่ท่ีมี



เตาผิง ถว้ยโบราณ และ อปุกรณท์ าอาหารจดัเรียงเอาไว ้อีกหอ้งท่ีนา่สนใจคือ สว่นของหอสวดมนตเ์ป็น
อาคารหลังเล็กท่ีหาดูไดย้ากในปัจจุบัน ท่ีดูลึกลับ และน่ากลัวสุดคือ หอ้งใตด้ินท่ีเคยเป็นท่ีคุมขังฟ

รงัซวัส ์โบนิวารด์ ผูซ้ึ่งเป็นทัง้นกับวชและนกัการเมืองเรียกรอ้งใหป้ระชาชนลกุขึน้มาตอ่สูใ้หเ้จนีวาเป็น
อิสระจากซาวอย จนสรา้งแรงบนัดาลใจของบทประพนัธ ์The Prisoner of Chillon นั่นเอง 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเขา้สูเ่มืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมูบ่า้นในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่รถยนต์
ท่ีใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  
น าท่านเดินสู่จดุชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบ

ขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Gornergrat Dorf Hotel, Zermatt (จ านวน 2 คืน) 
 



 

 

4 7 เซอรแ์มท-ยอดเขากอรน์าแกรท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

อรุณสวัสดิ์กับอากาศที่บริสุทธิ์น าท่านสู่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านได้
ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากอรน์าแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมท  



เทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทศันอ์ัน
งดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ 
สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรง
พีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่อง
เลน่บิก๊ธนัเดอร ์Big Thunder ในสวนสนกุดสินียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นลงจากยอดเขากลบัสูเ่มืองเซอรแ์มท ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการเลือกซือ้ของท่ีระลึก หรือเดิน

ชมเมืองซึ่งสวยงามและอากาศดีมาก 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Gornergrat Dorf, Zermat หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

4 8 เซอรแ์มท-น่ังรถไฟกลาเซียร ์เอก็ซเ์พรส-อันเดอรแ์มท-ลูเซิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นน่ังรถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส(Glacier Express) ซึ่งไดร้บัการขนานนามวา่ “รถไฟดว่นท่ีวิ่งชา้
ท่ีสดุในโลก” ท่านจะไดช่ื้นชมกบัสายธาร และขนุเขาท่ีสลบัซบัซอ้นสวยงามเกินค าบรรยาย ในระหว่าง
การเดนิทางทา่นจะไดส้มัผสักบัทิวทศันอ์นังดงามดจุภาพวาดของสวิสตอนกลาง สมัผสัความงามตลอด 
2 ขา้งทาง ดว้ยระยะทางเกือบ 3 ชั่วโมง  จนถึงเมืองอันเดอรแ์มท(Andermatt)  เมืองเล็กๆน่ารกัอีก

เมืองชมุทางรถไฟสายกลาเซียร ์น าทา่นชมเมืองแสนสวยเล็กๆ ท่ีนา่รกัในหบุเขาท่ีแปลวา่มุง่เขียวขจี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้าก
ท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  



น าท่าน ชมทะเลสาบลูเซิรน์ (Cruise lucerne lake) ทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไป
ดว้ยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา แต่งแตม้ให้เกิด
ทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแหง่ความเป็นเมืองแหง่ขนุเขาไดเ้ป็นอย่างดี 
น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส 

จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้เก่า
ท่ีสดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัศิาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแตล่ะช่องของสะพาน
จะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ

กว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุ
คเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียง
ตามอธัยาศยั 



เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Radisson Blu, Lucerne หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 ลูเซริน์-ซุก-ซูริค-สนามบนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง ชม  หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 13 น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธ์ิท่ีส  าคญัของ
เมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรม
ท่ีส าคญัท่ีสดุในชว่งโกธิคตอนปลายแหง่หนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแหง่นีไ้ดร้บัการยกย่องวา่เป็นเมือง
ท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตปี์เตอร(์St.Peter Church) 



โบสถแ์ห่งนีมี้จุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยุโรป จากนัน้น า
ท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช่ื้อว่าแพงและหรูหราท่ีสุดใน
โลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่นรา้นเสือ้ผา้ 
เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเสน้นีมี้
รา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่า
ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

18.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินสวิสแอร ์(LX) เท่ียวบินท่ี สวิสแอร ์(LX) 

เท่ียวบินท่ี LX180 (18.00-10.40(+1)) ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 10  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
10.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
ศกุร-์อาทิตย ์ 30 ธันวาคม 65 - 08 มกราคม 66 169,999 169,999 39,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ช  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท่ี์ท าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 



**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม
เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาด
ของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 23 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

 
 
 
 
 
 



การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนัก่อน

การเดนิทาง เน่ืองจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็
ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผูเ้ดินทาง  

ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เล่ือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวั
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงทา่น
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสุด
เทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้ หรือไดช้  าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่าย
การด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย
การบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ให ้เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะ
ใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบนิแจง้ว่า
ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลูกคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่ง
วิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกัน
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 



13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่ายการบนิ
และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของ
สายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

 

 

 

 

 



โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการ
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้า่ย 
ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และแตล่ะ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

 

 

 

 

 

 

 



 

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซ่ายงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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