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(9 วนั 6 คืน)  
  เดนิทางโดยสายการบินไทย (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
- บินตรง กรุงเทพฯ – ซูริก - กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% / รวมค่าวซ่ีาคร้ังแรกฟรี!  
- พกัโรงแรม 4 ดาว (พกั มงเทรอซ์ 1 คืน / เซอร์แมท 1 คืน / อนิเทอร์ลาเคน 2 คืน / ลูเซิร์น 1 คืน / ซูริก 1 คืน ) 
- กรุงเบิร์น: บ่อหมสีีน า้ตาล – ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า - ชมหอนาฬิกา - โบสถ์ MUNSTER / โลซานน์: ศาลาไทย 
- นัง่กระเชา้สู่ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ / นัง่รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) 
- เมืองลูเซิร์น: ขึน้เขาริก ิ– สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลกั – น า้ตกไรน์  
- ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันล่าสุดที ่ย่านโฮอเีวก เมืองอนิเทอร์ลาเคน / ช้อปป้ิงถนนบานโฮฟซตราสเซอ เมืองซูริก 
- ลิม้รสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือ พร้อมเสริฟครบทุกมือ้ 

ก าหนดการเดินทาง วนัที ่06 – 14 ตุลาคม 60  / 01 - 09 ธันวาคม 60 

 เทีย่วบินขาไป TG  970 BKK- ZRH 00.40 - 07.35 

เทีย่วบินขากลบั TG  971 ZRH-BKK 13.30 - 05.30 

RIKI KULM 
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วนัแรก        กรุงเทพฯ – สวติเซอร์แลนด์  

(-/-/-) 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D  
 สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
 
วนัทีส่อง       กรุงเทพฯ – สวติเซอร์แลนด์  – นครซูริค – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน า้ตาล – ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า                      

ชมหอนาฬิกา - โบสถ์ MUNSTER – เมืองโลซานน์ - เมืองมงเทรอซ์ 
(B/L/D) 

 
 
 
 
 
 

00.40 ออกเดินทาง นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970  
07.35 เดินทางถึงสนามบินนครซูริค (เวลาทอ้งถ่ินจะชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกต่อการนดัหมาย) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสวิส และมีแม่น ้ าลิมมตัเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด 

เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นเมืองศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร 
และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก สร้างข้ึนเม่ือ 800 
ปีท่ีแล้ว โดยมีแม่น ้ าอาเร่ (AARE) ล้อมรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ด้าน คือ 
ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองได้สร้างก าแพง และสะพานขา้มท่ี
สามารถชักข้ึนลงได้ น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่างๆในกรุงเบิร์น ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล ถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์นเน่ือง
ดว้ยมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิร์นคือ ดยคุบรดโทลด์ ท่ี 5 แห่งราชวงศแ์ซริงเกนตรัสวา่หากล่า
สตัวช์นิดใดไดเ้ป็นตวัแรกจะน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัตวต์วัแรกท่ีล่าไดคื้อหมี จึงไดต้ั้งช่ือเมืองน้ีวา่ 
เบิร์น (BAREN ภาษาเยอรมนัแปลวา่หมี) สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วนัท่ี 25 ต.ค. 2552 ถือเป็นหนา้เป็นตาของ
เมือง เม่ือแขกต่างเมืองมาถึงเมืองน้ี ตอ้งแวะเขา้มาชมเจา้หมีก่อนเพราะสถานท่ีตั้งอยู่ก่อนเขา้เมือง บางวนั
ผูดู้แลน าหมีออกมาให้ชมความน่ารักในช่วงฤดูร้อนและหนาว จากนั้นน าท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า 
ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านขายดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า 
อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึง
เต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี 
“โชว”์ ให้ดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็นประตู
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เมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง PRISON TOWER จึงเปล่ียนไปใช้ PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน 
และดดัแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ MUNSTER ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดท้ายของพระเจ้า และยงัมีหอคอยให้
นกัท่องเท่ียว เดินข้ึนบนัไดวนไปชมทศันียภาพของเมืองเบิร์น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เมนู CHINESE LUNCH (SOUP + 5 DISHES) 
 
 
 
 

 
  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) ตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของ ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวสิ อีกทั้งยงัมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 
4 เม่ือสมยั ท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบแห่งน้ี เดินทางถึง เมืองโลซานน์ น าท่าน ผา่นชม
ตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลยัแห่งโลซานน์ นับเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก 
ไดรั้บการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1540 นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนท่ีใช้
ภาษาฝร่ังเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แลว้ เมืองโลซานน์ยงัเป็นท่ีตั้งของ “ศาลฎีกา” ของประเทศ เมืองน้ี
ยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม 
ศาลาไทย สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “ศาลาไทย” ณ 
เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ ตั้งอยู่ท่ีสวนสาธารณะเดอน็อง
ตู  (DENANTOU) เขตอชช่ี  (OUCHY) เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส  ท่ีสร้างข้ึนเพื่ อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระส าคญัในปี ๒๕๔๙ สองวาระ คือ วโรกาสท่ีพระ
บาทสมสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯทรงครองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ พรรษา และการด าเนินความสัมพนัธ์ทางการ
ทูตระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสมาพนัธรัฐสวิสครบ ๗๕ ปี อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีๆ พระมหากษตัริยไ์ทย
สองพระองค์ รัชกาลท่ี ๘ และรัชกาลท่ี ๙ ประทบั พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงปี ๒๔๗๖ – ๒๔๙๔ เป็น
เวลาถึง ๑๘ ปี ก่อนเสด็จนิวตัประเทศไทยเป็นการถาวร ลกัษณะของศาลาไทย ณ เมืองโลซาน เป็นศาลาไม้
แบบจตุัรมุข มียอดมณฑป ขนาดกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑๖ เมตร น ้ าหนกั (เฉพาะตวัศาลา) ประมาณ 
๒๗,๐๐๐ กิโลกรัม ก่อสร้างดว้ยไมเ้น้ือแข็งและไมส้ัก ตามลกัษณะการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยแบบ
โบราณ มีความเป็นเลิศดา้นสถาปัตยกรรมและงานช่างไทย ประกอบดว้ย งานเขา้ไม ้งานจ าหลกัลาย งานปิด
ทองประดบักระจก งานเขียนลายรดน ้า เป็นตน้ เดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองตากอากาศท่ี
ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่ “ริเวยีร่า” ของสวสิ ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู CHINESE DINNER (SOUP + 5 DISHES) 
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 ทีพ่กั EDEN PALACE AU LAC หรือเทยีบเท่า ระดบั: 4 ดาว 
 
วนัทีส่าม       มองเทรอซ์ – เวเวย์ชมเมือง – ปราสาทชิลยง - เมืองทาซ – เมืองเซอร์แมท 

(B/L/D) 
 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมือง เวเว่ย์ เมืองสวยน่ำรักท่ีตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บน

ชำยฝ่ังทำงตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ ควำมสวยงำมและควำมมีช่ือเสียงของเวเว่ย์มีมำกขนำดว่ำ

นกัท่องเท่ียว ต่างก็ขนานนามเวเวย่ ์และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS 
RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาว
องักฤษ มีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกา และเลือกเวเวย่เ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของชีวติ  

  น าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะ
หินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการ
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งน้ีจึง
เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความ
เกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ SAVOY โดยมีคน
หนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็นผูน้ าต่อตา้น แต่ท้ายท่ีสุดคนหน่ึงถูกจบัประหารชีวิต คนหน่ึงหนี
หายไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขงัคุกล่ามโซ่ไวท่ี้ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนท่ีราชวงศ ์SAVOY จะถูก
ท าลายอยา่งส้ินเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 ใหท้่านไดอิ้สระเดินเล่นชมววิทะเลสาบ 

 น าทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองTASCH หมู่บ้านสุดท้ายท่ีจะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ TASCH **กรุณา
เตรียม OVERNIGHT BAG ส าหรับพกัคา้งคืน** เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยู่บน
เทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นทิวทศัน์อนั
สวยงามของ ทะเลสาบทูน THUNER SEE และ ทะเลสาบเบรียงซ์ BRIENZER SEE เสมือนเมืองแห่งน้ีถูก 



 (TG) DISCOVERY SWITZERLAND 9 วนั 6 คืน                                                                                          PAGE 5 

 
 โอบล้อมอยู่ในออ้มกอดของหุบเขาและสายน ้ าสีฟ้าครามสดใส ของทะเลสาบ หรือจะเป็นทศันียภาพของ

ยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ในเส้นทาง FURKA-OBERALP BAHN ท่ีพาดผา่นกลางเทือกเขาแอลป์ 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เมนู THAI MENU 
 
 
 
 
 
 
  
บำ่ย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท โดยรถไฟสายส าคญั และสวยงามท่ีสุดเส้นทางหน่ึง ของสวิตเซอร์แลนด ์

นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) รถไฟด่วนท่ีวิ่งช้าท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตอ้งวิ่งผ่านภูมิ
ประเทศตามไหล่เขา ของเทือกเขาแอลป์ ลอดอุโมงคส์ะพานหุบเหวสูงกวา่ 2,000 เมตร ท่านจะไดช่ื้นชมกบั
สายธาร และขุนเขาท่ีสลบัซบัซ้อนสวยงามเกินค าบรรยาย ดว้ยเวลาประมาณ 3 ชัว่โมงเศษ จนถึง เมืองเซอร์
แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดินอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 1,620 เมตร ซ่ึงสงวน
สถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ท่ีมีไว้
บริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัใจ จากประสบการณ์ในการเดินทาง 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู LOCAL DINNER (MENU 3 COURSE) 
 
 
 
 
 
 
 ทีพ่กั BEST WESTERN PLUS ALPEN RESORT หรือเทยีบเท่า ระดบั: 4 ดาว  
 
วนัทีส่ี่           เซอร์แมทซ์ – แมทเทอร์ฮอร์น – อนิเทอร์ลาเคน ชมเมือง – ช้อปป้ิง HOHEWEG 

(B/L/D) 
 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
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 น าท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ (MATTERHORN) ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงใน

เทือกเขาแอลป์ (ALPS) ตั้งอยูร่ะหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี ภูเขาท่ีสูงกวา่ 4,478 เมตร 
รูปทรงปิรามิดตั้ งอยู่บนพื้นท่ีเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ และ BREUIL-
CERVINIA ใน VAL TOURNANCHE ในส่วนเมืองของอิตาลี เป็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้ งปี มี
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาชมความงามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” น้ีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ 
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของลูกอม “ริกวัล่าร์” และ “พาราเมาท์พิคเจอร์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมา้ท ์พิค
เจอร์ ของฮอลลีวูด้ ไดน้ ามาเป็นตราสัญลกัษณ์ของบริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาท่ีมีรูปทรง
งดงามท่ีสุดในสวิสดว้ยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นท่ีมีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็น
ยอดเขาสูงยอดอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระใหท้่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เมนู CHINESE MENU (1 SOUP + 5 DISHES) 
 
 
 

 
 
  
บำ่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน เมืองท่องเท่ียวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ท่ีได้ช่ือว่ำมีบรรยำกำศ 

และ ภูมิประเทศสงบสวยงำมท่ีสุดแห่งหนึ่ง เน่ืองจำกตัง้อยู่ตรงกลำงระหว่ำงทะเลสำบ 2 แห่งคือ ทะเล
สำบธัน และ ทะเลสำบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน ำ้จำกทะเลสำบ น ำ้ตกท่ีเกิดจำกหิมะละลำยไหลลงมำ
จำกขุนเขำอิสระให้ท่ำนเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยำกำศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญ้ำกว้ำงกลำงเมือง มีสวน

ดอกไม้เล็กๆ น่ำรัก สร้ำงสีสันให้ตัวเมือง รวมทัง้มี อำคำรคำสิโน คูซำล อำยุกว่ำ 100 ปีท่ีงดงำมด้วย
สถำปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ และยงัเป็นคำสิโนของเมืองอีกด้วย ใหท้่านท่องเท่ียวตามอธัยาศยั สัมผสับรรยากาศ

ใจกลางเมือง ย่านโฮอีเวก (HOHEWEG) เป็นถนนท่ีมีความส าคญัและมีช่ือเสียงของการเป็นศูนยก์ลางการช้
อปป้ิงในอินเทอร์ลาเคน ท่ีเรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบา้นไมส้ไตล์
สวสิชาเล่ตอ์นัแสนน่ารัก และร้านคา้นาฬิกาช่ือดงัมากมายของสวติเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู LOCAL DINNER (MENU 3 COURSE) 
 

 
 
 
 
 
  
 ทีพ่กั HOTEL KREBS INTERLAKEN หรือเทียบเท่า ระดบั: 4 ดาว  
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วนัที่ห้า          ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – อนิเทอร์ลาเคน 

(B/L/D) 
 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซ่ึงไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกอีกของสวสิเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่าน
สามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้ าตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดง
สด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ ววิธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสี
เขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชม
ความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็น
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) น าท่านชม กลาเซียร์หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้น
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกล
ท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธาร
น ้ าแข็ง ALESTSCH ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกบั
การส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เมนู LOCAL LUNCH (MENU 3 COURSE)  
 
 
 

 
 
  
 น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสู ่เมืองอนิเทอร์ลาเคน ใหท้่านท่องเท่ียวตามอธัยาศยั  
ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู THAI DINNER  

 
 
 
 
 
 
 ทีพ่กั HOTEL KREBS INTERLAKEN หรือเทียบเท่า ระดบั: 4 ดาว 
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วนัที่หก         เมืองลูเซิร์น – ขึน้เขาริก ิ- สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลกั 

(B/L/D) 
 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่ านขึ้นยอด เขาริกิ  (MT.RIGI) ราชิ นีแห่ งเทือกเขา (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) 

น าท่านเดินทางโดยรถไฟฟันเฟ่ือง เพื่อข้ึนพิชิตยอดเขาริกิซ่ึงมีความสูง 6,OOO ฟุต หรือ 1,800 เมตร ดว้ยรถ
กลไฟใช้ระบบไอน ้ า ซ่ึงเป็นรถจกัรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดสร้างเม่ือ ปี 1858 แต่ได้รับบูรณะเป็นอย่างดี ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการช่ืนชมชมธรรมชาติตลอดการเดินทางจนถึง MT. RIGI KLUM เขาริกิ เป็นจุดท่ีสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมอง เห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ไกลถึง 300 
กิโลเมตร เป็นจุดชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ และ ทะเลสาบอีก 13 แห่ง ภูเขาริกิตั้งอยูต่รง
กลางระหว่าง เยอรมนี และ ฝร่ังเศส ท าให้สามารถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถานท่ีแห่งน้ีน าท่านเดินทางไป
ภูเขาริกิ โดยรถไฟฟันเฟืองระวา่งทาง คุณจะไดช้มวิวแบบพาโนราม่า ซ่ึงไดใ้ห้บริการมาตั้งแต่ปี 1871 พอถึง
เขายอดคุณสามารถ เดินตามทางเดินริมหนา้ผา หรือเดินป่าชมธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ และยงัมีร้านอาหาร
ให ้คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวนั พร้อมชมววิใหคุ้ณได ้สัมผสัประสบการณ์สุดพิเศษ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เมนู THAI MENU 
 
 

 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญานามว่า 

“หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (THE ROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขา
แอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้า
และทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (CHAPEL 
BRIDGE) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลกอายุกว่า 600 ปี ตลอดสะพานประดบัด้วย
ภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระใหท้่านเพลิดเพลินตามอธัยาศยักบัการช้
อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอม็บาสซ่ี จากนั้นน าท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ 
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน 
แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ป 
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 สิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดย

สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส 
ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู LOCAL DINNER – MENU 3 COURSE 
 
 

   
 
 
  
  ที่พัก AMERON HOTEL FLORA LUZER หรือเทียบเท่า ระดบั: 4 ดำว 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองลูเซิร์น – น า้ตกไรน์ – เมืองซูริค – ช้อปป้ิงถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
 (B/L/D) 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกไรน์ (RHEIN FALL) เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากแม่น ้ าไรน์ เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป

อยู่ระหวา่งเมืองเล็ก ๆ ช่ือ NEUHAUSEN AM RHEINFALL กบั เมือง LAUFEN-UHWIESENใกล ้ๆ เมือง 
SCHAFFHAUSEN ทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอร์แลนดท่ี์ยิง่ใหญ่ และ สวยท่ีสุดของสวสิเซอแลนด ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เมนู CHINESE MENU (1 SOUP + 5 DISHES) 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้และวฒันธรรมท่ีรู้จกักนัทัว่โลกให้ท่านไดมี้เวลาเดินเล่น ถ่ายภาพซ้ือสินคา้แบรนด์สวิสเซอร์แลนด์
มากมายท่ี ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (BAHNHOFSTRASSE) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เป็นถนนท่ี เป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
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โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้ งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้า อญัมณี ร้านเคร่ืองประดับร้าน
นาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจ านวนมาก 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู LOCAL DINNER (MENU 3 COURSE) 
 
 

   
 
 
  
  ที่พัก HOLIDAY INN ZURICH MESSE หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดำว 

 
วนัทีแ่ปด เมืองลูเซิร์น - ซูริค –  กรุงเทพฯ 

(B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาใหท้่านไดท้  า TAX REFUND 
13.30  บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971  
 
วนัทีเ่ก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(-/-/-) 
05.30  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 
 

*********************************** 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน วนัที่ ราคาท่านละ 

ตุลาคม 60 6-14  ตุลาคม  115,900.- 

ธันวาคม 60  1-9 ธันวาคม 115,900.- 
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** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 

อตัราค่าบริการ / ท่านละ ตุลาคม - ธันวาคม 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 115,900 -. 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 115,900 -. 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 109,900 -. 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 25,900.- 

**หมายเหตุ** บางโรงแรมเท่าน้ันทีม่ีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดนิทาง อตัราค่าบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไม่ต า่กว่า 15ท่าน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความ

สะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถ (2-4 ยูโร / คน / วนั)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
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การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก

การจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงใน
กรณนีี้ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู ้
ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ 
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ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ 
โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการ
บินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของ
ท่านเน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้า
ของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ี
ไม่คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทาง
บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็น
หลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไข
ต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่าย
ต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
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o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง
แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้

o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์
ของบุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึง
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอ
ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออก
จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-
5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษ
เท่าน้ัน 

o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแส
รายวนัและฝากประจ าทุกกรณ*ี*  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบ

เอกสารเพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 
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ใบจองทวัร์ 

     หมายเหตุ: 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงัให ้ในกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล (กรุณาแจง้พนกังานขาย
ก่อนล่วงหนา้) 

2. หากตอ้งมีการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯจะส่งรายละเอียดเอกสารท่ีท่านตอ้งจดัเตรียมและนดัหมายวนัในการรับเอกสารจากท่าน  
3. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการโอนหรือการช าระเงินค่าทวัร์ ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวเอง 
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยท่านจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายท่ีท่านไดติ้ดต่อดว้ย 
5. บริษทัฯจะถือวา่เม่ือท่านไดส่้งใบจองทวัร์ใหก้บัทางบริษทัฯแลว้นั้น หมายความวา่ท่านไดรั้บทราบเง่ือนไขการจองและการ

ใหบ้ริการ, การช าระเงิน, การยกเลิก และหมายเหตุต่างๆ ท่ีทางบริษทัฯไดร้ะบุไวท่ี้โปรแกรมการเดินทาง 
 

รายช่ือผู้เดนิทาง  (กรุณาสะกดช่ือ-นามสกลุ เป็นภาษาองักฤษ  และระบุวนั / เดือน / ปีเกดิ พร้อมหมายเลขพาสปอร์ตให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต) . 
1. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทาน   หมู       ไก่        เน้ือววั      อาหารทะเล      SPECIAL MEAL   อาหารมุสลิม         อาหารมงัสวรัิติ         อาหารเจ         
 
2. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทาน   หมู       ไก่        เน้ือววั      อาหารทะเล      SPECIAL MEAL   อาหารมุสลิม         อาหารมงัสวรัิติ         อาหารเจ         
 

3. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทาน   หมู       ไก่        เน้ือววั      อาหารทะเล      SPECIAL MEAL   อาหารมุสลิม         อาหารมงัสวรัิติ         อาหารเจ         
 

4. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทาน   หม ู      ไก่        เน้ือววั       อาหารทะเล      SPECIAL MEAL   อาหารมุสลิม         อาหารมงัสวรัิติ         อาหารเจ         
 

5. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทาน   หมู       ไก่        เน้ือววั       อาหารทะเล      SPECIAL MEAL   อาหารมุสลิม         อาหารมงัสวรัิติ         อาหารเจ         
 

ช่ือผูจ้องคุณ …………………………....…โทรศพัท/์มือถือ…………………………… Email/FAX …………………….….…….... 

ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรแกรม ………………………………….…ประเทศ ………………………………  เดินทางวนัท่ี ……………….……………… 
 จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด ………...ท่าน   (ผูใ้หญ่………...ท่าน,  เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี……….ท่าน)  
 จ านวนหอ้งพกัท่ีใช…้…...หอ้ง                  หอ้งพกัเด่ียว / Single …...…หอ้ง                  หอ้งพกัคู่ / Double (1 เตียงใหญ่) ……..หอ้ง   

                                                                   หอ้งพกัคู่ / Twin (2 เตียงเลก็) ……..หอ้ง      หอ้งพกัแบบ 3 เตียง / Triple ……. หอ้ง 


