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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> โปรแกรมคดัท่ีใหม่ๆ สวยๆ  

>> นัง่รถไฟ GORNERGRAT ชมยอดเขา MATTERHORN สญัลกัษณข์องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนตคิสุดๆ พกับน ZERMATT 100% 

>> นัง่กระเชา้ CABRIO CAR กระเชา้เปิดประทุนแห่งแรกของโลก (UNSEEN) 

>> ชมยอดเขา GLACIER 3000 สนุกสนานกบักิจกรรมมากมาย 

>> ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหนา้ผาเฟียรส์ (First Cliff Walk by Tissot)  

>> นัง่รถไฟสาย GOLDEN PASS LINE รถไฟชมวิวสายโรแมนตคิสุดสวยของสวิสฯ 

>> นัง่รถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนตคิ มีช่ือเสียงโด่งดงัที่สุดในสวิสฯ !!! 

>> นัง่รถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นเสน้ทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก !!! 

>> ชมหุบเขา AARESCHLUC HT หุบเขาสุดมหศัจรรยข์องสวิสเซอรแ์ลนด ์ (UNSEEN) 

>> ชมวิวยอดเขา HARDER KULM จุดชมวิวสุดสวยเหนือเมืองอินเทอรล์าเกน้ (UNSEEN) 

>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE  ที่มีน ้าใสจนเห็นพ้ืนดา้นล่าง (UNSEEN) 

>> ชมเมือง ZUG เมืองริมทะเลสาบสุดสวย  

>> ชมเมือง ZURICH เมืองส าคญัของสวิสฯ 

>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก 

>> ชมเมืองริมทะเลสาบ MONTREUX , VEVEY 

>> ชมเมือง INTERLAKEN   

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

 

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / อาหารพ้ืนเมือง /  

อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

17 – 26 เมษำยน 2563 
30 เมษำยน – 9 พฤษภำคม 2563 (วนัแรงงำน) 

12 – 21 มิถุนำยน 2563 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที่หน่ึง (1)  สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)   มิลำน – ทิรำโน่ - เบอร์นิน่ำเอก็ซ์เพรส - เซนต์มอริทซ์ 
00.35 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ มิลำน ประเทศอติำลโีดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940 
07.10 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนมิลำโนมัลเปนซำ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านออก

เดินทางสู่เมืองทริำโน่ (Tirano) (ระยะทำง 180 กโิลเมตร ใช้เวลำ 2 ชม. 30 นำท)ี โดยเลาะเลียบผา่นทะเลสาบ
โคโม่ แหล่งพกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอิ์ตา
เลียนริมทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่   

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

 
จากนั้นน าเดินทางโดยรถไฟสายท่องเท่ียว BERNINA EXPRESS  (เส้นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุดในโลก) 
จากเมืองทิรำโน่ (Tirano) สู่เมืองเซนต์มอริทซ์ ของประเทศสวติเซอร์แลนด ์รถไฟสาย BERNINA 
EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด ์เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบ
ตูโ้ดยสารชมววิแบบพาโนราม่า ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผา่นหุบเหว ล า
ธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี Brusio มีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก เปิดวิง่ตลอดทั้ง ถือวา่เป็นเส้นสายรถไฟท่ีววิทิวทศัน์สวยท่ีสุดในโลก และวา่กนัวา่หากใครไดม้า
นัง่รถไฟสายน้ีก็ไม่ตอ้งไปนัง่รถไฟท่องเท่ียวสายอ่ืนๆ ในโลกเลย    
หมำยเหตุ :  รถไฟเบอร์นิน่ำ เอก็ซ์เพรส บำงวนัไม่มีวิง่ หรือหำกเกดิปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี ้
เน่ืองมำจำกสภำพอำกำศ หรือไม่ว่ำกรณใีดๆ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นให้ไปน่ังรถไป Regional ช้ัน 
เฟิร์สคลำส (FIRST CLASS) ซ่ึงมีรำคำแพงกว่ำเบอร์นิน่ำแทน (บริษัทเป็นผู้รับผดิชอบ)  โดยรถไฟ 
Regional ช้ันเฟิร์สคลำสเป็นกระจกแบบพำโนรำม่ำ เหมือนกบัเบอร์นินำ เอก็ซ์เพลส ทุกอย่ำง และรถไฟ 
Regional จะวิง่บนรำงเดียวกัน ววิเดียวกนั ใช้เวลำวิง่เท่ำๆกนั  
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ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพกั         LAUDINELLA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่สำม (3)  เซนต์มอริทซ์ - อนัเดอร์แมท – รถไฟGLACIER EXPRESS - เซอร์แมท 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อนัเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทำง 226 กิโลเมตร ใช้เวลำ 3 ชม.) เมืองเล็กๆ
น่ารักท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟกลาเซีย เอก็ซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสาย
โรแมนติคท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

 
ออกเดินทางสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลำเซียร์เอก็ซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผสัความงาม
ตลอด 2 ขา้งทาง ดว้ยระยะเวลาเกือบ 3 ชัว่โมง ท่ีท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ 

ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บา้นในสกีรี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวสิ เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้ง
เมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ  
หมำยเหตุ :  รถไฟกรำเซีย เอ็กเพรส มีวิง่ต่อวนัน้อยมำกหำกเต็ม หรือหำกเกดิปิดซ่อมแซม หรือมีกรณโีดน
ลดโบกี ้เน่ืองมำจำกสภำพอำกำศ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นให้ไปน่ังรถไป Regional ช้ันเฟิร์สคลำส ซ่ึงมี
รำคำแพงกว่ำ (บริษัทเป็นผู้รับผดิชอบ)  โดยรถไฟ Regional ช้ันเฟิร์สคลำสเป็นกระจกแบบพำโนรำมำ 
เหมือนกบัรถไฟกรำเซีย เอก็เพรส ทุกอย่ำง และรถไฟ Regional จะวิง่บนรำงเดียวกนั วิวเดียวกนั ใช้เวลำวิง่
เท่ำๆกนั  
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ทีพ่กั              AMBASSADOR HOTEL  ZERMATT หรือระดับเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่ส่ี (4) เซอร์แมท – น่ังรถไฟกอร์นเนอร์แกท - ทะเลสำบไรเฟล  - ทำสซ์ - มองเทรอซ์ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

  
เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท น าท่านข้ึนชม “ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของ
ประเทศสวติฯ ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ช่ืน
ชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์  อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของ
ทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์
ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบ
เคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสุ่เมืองเซอร์แมท  จากนั้นระหวา่งทางน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rotenboden 
น ำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะทอ้นของยอด
เขา Matterhorn ในทะเลสาบได ้ ( ทะเลสำบจะเป็นน ำ้ ช่วง พ.ค. - พ.ย. ส่วนฤดูหนำวจะกลำยเป็นน ำ้แข็ง) 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองทำสซ์ น าท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  
(ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยริมทะเลสาบไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่ง
ริเวยีร่ำสวสิฯ” เลอมงัคท่ี์มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์ท่ีงดงามตลอดสองขา้ง
ทาง  
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ทีพ่กั          ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ  4 ดำว 
                          ** หมำยเหตุ : โรงแรมมองเทรอซ์ มีค่อนข้ำงจ ำกดัหำกเต็ม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ นอนเมืองใกล้เคียง 
 

วนัที่ห้ำ (5)  มองเทรอซ์ - รถไฟสำยโรแมนตกิ โกลเด้น พำส – สไวซิเมน – โกล เดอ ปิยง 
    GLACIER 3000 – มองเทรอซ์ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
08.44 น. น าท่านนัง่รถไฟสำยโรแมนติก โกลเด้น พำส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมววิท่ีมีช่ือเสียงของ

สวติเซอร์แลนด ์โดยตวัรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า และแบบ Belle Epoque โดยแบบ Belle Epoque นั้นไดท้  า
การปรับโฉมใหเ้ป็นสไตลค์ลาสสิคโดยจะจ ากดัวนัละ 2 รอบเท่านั้น ท่านจะไดช้มความงดงามตลอดเส้นทาง
ทศันียภาพเหนือค าบรรยาย ชมววิภูเขา ทุ่งหญา้ และบา้นเรือนสไตลส์วสิท่ีมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ไม่
เหมือนใคร สู่สถำนีสไวซิเมน (Zweisimmen) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุ
ผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน น าท่านข้ึนกระเชา้ยกัษ ์ขึน้สู่เขำกลำเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" The 
Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3,000 เมตร ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
กบักิจกรรมต่ืนเตน้สนุกสนาน เช่นการนัง่รถ Snow Bus , การนัง่ถาดเล่ือน Snow Sled  (หมำยเหตุ กิจกรรม
ต่ำงๆ จะเล่นได้หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศเป็นส ำคัญ) 
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กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมืองบนยอดเขำ 
 น าท่านทา้ทายความสูงของสะพาน The Peak Walk by Tissot เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร  

ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3,000 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นววิยอดเขาของสวสิเซอร์แลนด ์ไดแ้ก่ จุงเฟรา,  
แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลงักไ์ดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองมองเทรอซ์  (ระยะทาง 60 

กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. ) น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ปรำสำทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาท
โบราณท่ีมีอายรุ่วม 800 ปีท่ีมีช่ือเสียงมาก   

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ทีพ่กั          ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ  4 ดำว 
                          ** หมำยเหตุ : โรงแรมมองเทรอ มีค่อนข้ำงจ ำกดัหำกเต็ม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ นอนเมืองใกล้เคียง 

วนัที่หก (6) มองเทรอซ์ - เบิร์น – ทูน – ล่องเรือ - สเปียซ - ทะเลสำบบลูซี – อนิเทอร์ลำเก้น  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที ) เมืองหลวงของ
ประเทศ ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลายร้อยปีก่อนจน
องคก์ารยูเนสโก้ประกำศให้เป็นมรดกโลกด้ำนวฒันธรรม ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอ
นำฬิกำประจ ำเมือง แวะชมบ่อหมหีมีสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น  

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองทูน (Thun) (ระยะทำง 28 กโิลเมตร ใช้เวลำ 30 นำท)ี เป็นเมืองท่ีมีปราสาทงาม 

ทะเลสาบสวย งดงามและกล่ินอายของสวสิแท้ๆ  ตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าอาเรอ ท่ีมีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม
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ของภูเขา แม่น ้าและทะเลสาบ สายน ้าขนาดก าลงัดีโอบกอดเมืองทั้งเมือง ถนนหนทางโคง้ผา่นไปตามธารน ้า 
โอบอุม้ชุมชน โดยมีปรำสำททูน (Schloss Thun) ปราสาทเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1200 โดยดยคุแห่ง
แซริงเงิน ตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเขาเต้ียทางตอนเหนือของตวัเมือง ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

บอกเล่าเร่ืองราวของเมืองน้ี จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสำบทูน ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศริมทะเลสาบ
ท่ีเป็นท่ีตั้งบรรดาปราสาทเก่า โรงแรม บา้นเรือน ใหท้่านช่ืนชมระหวา่งทาจนถึงเมือง สเปียซ (SPIEZ) 
เมืองเล็กๆ ทางตอนใตข้องทะเลสาบทูน (Thun Lake) เป็นเมืองตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงประมาณ 558 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล เป็นเมืองริมทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามเป็นอยา่งมาก ใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ
เมืองสเปียซจนไดเ้วลา (ใชเ้วลาประมาณ  45 นาที )  หมำยเหตุ  : รอบเวลำเรืออำจมีกำรเปลีย่นแปลง หรือ
หำกมีเหตุสุดวสัิยไม่สำมำรถล่องเรือได้ทำงบริษัทจะเปลี่ยนไปล่องทะเลสำบอ่ืนแทน 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทำง 20 กโิลเมตร ใช้เวลำ 30 นำท)ี 

ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland อยูร่ะหวา่งเมือง 
Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมี
จุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลา
เทราซ์แวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือวา่ Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตก
ปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอนิเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN)(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) 

ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผอ่น สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุ่งหญา้ ทะเลสาบและสวน
ผลไม ้เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความ
งดงามและบรรยากาศท่ีเงียบสงบและประกอบไปดว้ยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษท่ี 19 ส่วนใหญ่เป็นบา้น
ไมส้ไตลส์วสิชาเล่ต ์ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  
ทีพ่กั METROPOLE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่เจด็ (7) อนิเทอร์ลำเก้น - อำเร่ จอร์จ - กรินเดอร์วำล เฟียร์ส - ฮำร์เดอร์ คูลม์ - อนิเทอร์ลำเก้น 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านกลบัสู่ดา้นล่าง น าท่านออกเดินทางสู่ อำเร่ จอร์จ (Aareschlucht / Aare Gorge) (ระยะทาง 30 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที) ตั้งอยูใ่นเขต Meiringen เป็นทางผา่นของแม่น ้า Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว 
โดยมีน ้าแขง็ท่ีละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซ่ึงทางการเบิร์นไดส้ร้างสะพานไมเ้พื่อให้
เป็นทางเดิน ปี 1888 ซ่ึงสามารถเขา้ได ้2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost. West น าท่านชมสายน ้ามรกต
ท่ีเกิดจากการละลายของน ้าแขง็จากเทือกเขาเอลป์ ไหลลดัเลาะตามหมู่บา้น ในท่ีสุดจะกลายเป็นแม่น ้าอาเร่ 
ไหลลงสู่ทะเลสาบท่ีเมือง อินเทอร์ลาเกน้ เป็นหุบเหวท่ีโดดเด่นในเร่ืองของโตรกหินผาท่ีทอดยาวไปตลอด
แนวแม่น ้า โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชนัข้ึนไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) (เปิดใหช้มตั้งแต่ เม.ย. - ปลาย ต.ค.
เท่านั้น) 

 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วำล (Grindelwald)  (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) จุดเร่ิมตน้ของ

เส้นทางท่ีเรียกวา่เป็นหน่ึงในเส้นทางท่ีสวยท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ท่านข้ึนกระเชา้สู่ดา้นบน ท่ีความสูงระดบั 

2,168 เมตร สู่ กรินเดอร์วาล เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานท่ีถ่ายท าละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขา
ดา้นกิจกรรมท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้ สู่ยอดเขา น าท่านเดินเลียบหนา้ผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ท่ีเลาะ
ริมหนา้ผาสูงชมทศันียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมววิพาโนราม่า โดยทิสโซต ์(Tissot) 
จุดชมววิท่ีใหท้่านไดพ้บสุดยอดทศันียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมววิท่ียืน่ออกไปสัมผสัธรรมชาติ ความยาว
ถึง 45 เมตร 
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมืองบนยอดเขำ 

จากนั้นใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ มากมายซ่ึงจะมีปรับเปล่ียนในแต่ละ
ฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ป่ันจักรยำน เป็นตน้ ( ไม่รวมในค่าทวัร์ ) จากนั้นเชิญท่านอิสระ
ตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใชเ้วลา
เดินประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิดใหช้มตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. -  ต.ค.เท่านั้น )  

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอนิเทอลำเก้น  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) น าท่านนัง่สู่สถานี 

Harder Bahn น าท่านนัง่รถรางไต่ข้ึนเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซ่ึงมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร 
ท่านท่านไดช้มววิเมืองอินเทอลาเกน้ ซ่ึงสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราดา้นหนา้ ดา้นซา้ยมือมีทะเลสาบ 
Brienz ดา้นขวาเป็นทะเลสาบ Thun ใหท้่านเดินเล่นชมวิวทิวทศัน์ โดยจุดชมววิท าเป็นทางเดินยืน่ออกไป
เหนือหนา้ผา  และมีร้านของท่ีระลึก  ร้าน café ใหท้่านไดน้ัง่ชมววิทิวทศัน์  

 
พเิศษ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ  Harder Kulm  
ทีพ่กั METROPOLE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่แปด (8)  อนิเทอร์ลำเก้น – สแตนส์ - กระเช้ำเปิดประทุน CABRIO -  ซุก  - ซูริค 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง  Stans  (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 25 นาที) เมืองเล็กๆ ริม

ทะเลสาบลูเซิร์น จากนั้นน าท่านไปยงัสถานีรถรำง Funicular น าท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่นัง่

รถรางเพื่อต่อไปนัง่ Cabrio Car  กบัการนัง่กระเชา้ Carbio ซ่ึงเป็นกระเชา้ลอยฟ้า 2 ชั้น โดยชั้น 2 เป็น
หลงัคาเปิด แห่งแรกของโลก  ซ่ึงบรรจุผูโ้ดยสารไดค้ร้ังละ 60 คน โดยข้ึนสู่ยอดเขา Stanserhorn  ท่ีระดบั
ความสูง 1,850 เมตร จากนั้นใหท้่านช่ืนชมววิทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (หมำยเหตุ :กระเช้ำเปิดให้บริกำรตั้งแต่

กลำงเดือน เม.ย.  -  พ.ย.  เท่ำน้ัน )  จากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง  น าท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (ZUG) 
(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เมืองท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตั้งอยูท่างภาคกลางตอนบนของ
ประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้เมืองน้ียงัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ี
ตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลก และเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์
แถมยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดของโลกอีกดว้ย 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

น าท่านเดินชมเมืองซุก น าท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกา CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้า
แต่ไกล สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยูเ่ป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถ
บอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของพระจนัทร์ บอกวนัในสัปดาห์ไดด้ว้ย  น าท่านชมโบสถป์ระจ าเมือง St. Oswald’s 
church เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคสร้างข้ึนเม่ือปี 1478 ประตูเขา้โบสถมี์สองบาน มีรูปสลกัของพระแม่มารีอุม้เด็ก
อยูต่รงกลาง ขนาบขา้งดว้ย St. Anne และผูอุ้ปถมัภ ์จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมืองเลือกซ้ือสินคา้ตาม

อธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ตั้งอยู ่
ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่
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ท่ีสุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวติดีท่ีสุดในโลกและเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในทวปียโุรป อีกทั้งเป็น
เมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงมากท่ีสุดอนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด ์ตามหลงัมาจากเมืองเจนีวา จากนั้นน าท่านชม
ยา่นใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุศตวรรษท่ี 19 และบนถนนหินกรวดท่ีคด
เค้ียวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้งรายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆอยา่ง 
ยา่นการคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น ้า Limmat  จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมืองเมนูขำหมูเยอรมัน  
ทีพ่กั SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
 หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจดัประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองขา้งเคียง 

วนัที่เก้ำ (9)   ซูริค – น ำ้ตกไรน์  -  สนำมบิน – กรุงเทพฯ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซำฟเฮำเซ่น น าท่านถ่ายรุปกบั น ำ้ตกไรน์  (Rhien Falls) น ้าตกท่ีใหญ่และ
สวยท่ีสุดในยโุรป  (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)   
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนำมบินซูริค เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษี 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 971 

วนัที่สิบ (10)  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ   
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริกำรของเรำ และหวงัว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ่ากวา่ 12 
ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7 ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

17 – 26 เมษำยน 2563 129,900 129,900 124,900 119,900 27,000 

30 เมษำยน – 9 พฤษภำคม 2563 129,900 129,900 124,900 119,900 27,000 

12 – 21 มถุินำยน 2563 129,900 129,900 124,900 119,900 27,000 

 
** รำคำนีเ้ป็นรำคำทวัร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 

** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่ำนใดทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** รำคำอำจมีปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ำ้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ  
และทีม่ีเอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

หมำยเหตุ : 
รำยกำรทวัร์และรำคำทวัร์ อำจมีกำรปรับ/เปลีย่นแปลงหำกเกดิจำกเหตุสุดวสัิย  เช่น กำรจรำจร / อุบัติเหตุ / สภำพอำกำศ/ 
กำรเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน/ ค่ำเงิน /กำรปรับขึน้ภำษีน ำ้มัน ทำงบริษัทสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะ โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลกั และหำกลูกค้ำท่ำนใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึง
หรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สำมำรถท ำได้ครบตำมดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้ำเพรำะทำงบริษัทได้
จ่ำยเงินให้แก่ทำงแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้ำก่อนเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

 
 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
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7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน
อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั  
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมทีพ่กั 
10. น ำ้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่ำน 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนั  นับวนัจำกวนัจอง 
b. จำกวนัจองและช ำระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทำง 14 วนั 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วนั   

 
หมำยเหตุ 

*** กรณวีซ่ีำยงัไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนตำมก ำหนด 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทวัร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำใช่จ่ำยทีเ่กดิขึน้จริงเท่ำน้ัน 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด 

 
กำรยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

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

        *****เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 



UNSEEN SWITZERLAND (B) 10 DAY (TG) อนัซีนสวติเซอร์แลนด ์10 วนั (B) (เนน้ท่ีเท่ียวใหม่ๆ)  15 | P a g e  

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
◊ ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลกิกำรเดนิทำง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมตัวิซ่ีำเป็นเอกสิทธ์ิของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่ำนวซ่ีำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงนิค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรจำกตวัแทนย่ืนให้กบัท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋ำ 
     ◊   ส าหรับน ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

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

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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