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วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 (1) กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประต ู3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ  
 เรียกส้ันๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวั
ขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนั เดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 (2) กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี – เบททเมอร์แอล์ฟ (สวิตเซอร์แลนด์) – ทาซ – เซอร์แมท 
00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) โดยเท่ียวบินท่ี TG 940 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 55 นาที) 
07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเพนซ่า “Malpensa International Airport” แห่ง กรุงมิลาน (Milan) นครท่ีมีช่ือ

ทางดา้นอุตสาหกรรม และเมืองใหญ่อนัดบัสองของ อิตาลี (Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  หลงัผา่นพิธีการ
ศุลกากรแลว้ รถโคช้น าคณะเร่ิมตน้ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เขา้สู่บริเวณเขต อเล็ทซ์อรีน่า 
“Aletsch Arena”  สู่สถานี กระเช้าเมืองเบทเท่น “Betten BAB Station” (ระยะทาง 166 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ช่ัวโมง 45 นาที) น าท่านโดยสารกระเชา้ขึ้นสู่ เมืองเบททเมอร์แอล์ฟ “Bettmeralp” เมืองแสนสวยปลอดมลพิษ (ใช้รถไฟฟ้าท้ัง
เมือง) ท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าทา่นเดินเล่นชมเมือง ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาท่ีมีระดบัความสูง
กว่า 3,000 เมตร กว่า 30 ยอด ของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ไดจ้ากจุดชมวิวของตวัเมือง ในตวัเมืองจะมีร้านคา้ต่างๆมากมายคอย
บริการนกัท่องเท่ียว จากนั้นพาท่านเดินเทา้กนัอีกชมวิวยอดเขา ณ จุดชมวิว เบทเมอร์ฮอร์น “Bettmerhorn” ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นความงามของ
ธารน ้าแขง็ อเลิท์ซ กลาเซียร์ 
“Aletsch Glacier” ท่ี 
ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ โดยมีความยาวถึง 
22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดใน
บรรดาทุง่น ้าแขง็ของ เทือกเขา
แอลป์ “The Alps” ทั้งยโุรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย (หากอากาศเปิดท่านจะสามารถมองเห็นธารน า้แขง็ได้อย่าง
ชัดเจน)  

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัม้ืออาหาร อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมความงามของ จุดชมวิวเบทเมอร์ฮอร์น “Bettmerhorn View Point” และ อเลิท์ซ กลา
เซียร์ “Aletsch Glacier” หลงัจากชมวิวและเก็บภาพบรรยากาศกนัเตม็ท่ีแลว้พาท่านลงจากเขา น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทาซ 
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(Tasch) (ระยะทาง 48 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) ซ่ึงเปรียบเสมือนเมืองท่าท่ีใครจะไป เมืองเซอร์แมท 

(Zermatt) ก็ตอ้งมาขึ้นรถไฟท่ีเมืองน้ี น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเลก็ๆ หรือจะเรียกว่าเป็นหมูบ่า้นก็
ว่าได ้เป็นเมืองในออ้มกอดของขนุเขาทางตอนใตข้อง ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (Switzerland) อยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเล 1,600 
เมตร มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี  เป็นเมืองท่ี Car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัว่ิง มีเพียงจกัรยาน บริการรถมา้ หรือรถ
คนัเลก็ๆ ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษท่ีสวยสุดแห่งหน่ึงของโลก อิสระท่านเดินเล่นชม เมืองเซอร์แมท 
(Zermatt) สัมผสับรรยากาศรอบขา้ง และบา้นเรือนท่ีแสนจะโรแมนติก ร้านอาหาร และร้านรวงต่างๆ ตบแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม ของ
ท่ีระลึกทั้งหลายก็น่ารัก 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Gornergrat Dorf Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 (3) เซอร์แมท – ทาซ – ยอดเขามองบลงัค์ (ฝร่ังเศส) – ชาโมนิกส์  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี อิสระให้ท่านไดมี้เวลาเดินเล่นชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) กนัตามอธัยาศยั กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกจาก เมือง
เซอร์แมท (Zermatt) โดยการนัง่รถไฟสายส้ันๆ สู่ เมืองทาซ (Tasch) แลว้รถโคช้รอรับ น าท่านขา้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศ
ฝร่ังเศส (France) มุ่งหนา้สู่ เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทางในการเดินทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 
ช่ัวโมง 30 นาที)  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ 
“Aiguille Du Midi” ด้วยความสูงระดับ 3,842 
เมตร ซ่ึงเป็นกระเช้าท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยน าท่าน
ขึ้นสู่สถานีแรกคือ สถานี Plan De L'Aiguille 

ท่ีความสูง 2,317 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ระหว่าง
ทางท่ี นั่งกระเช้า “Cable Car” ให้ท่านไดช้ม
ความงามของวิวทิวทศัน์เบ้ืองล่าง ท่ีดูเลก็ราวกบั
เมืองจ าลองอยา่งไรอยา่งนั้น ก่อนจะถึงจุดจอดแรก
ของการขึ้นเขา ให้ท่านจะไดเ้ปล่ียน กระเช้า 
“Cable Car” อีกคนัเพ่ือขึ้นไปยงัดา้นบนของ ยอดเขาไอกุย ดู มดิิ “Aiguille Du Midi” ช่วงเวลาท่ีรอ มีเวลาให้ท่านเกบ็ภาพ
ความประทบัใจอีกเลก็นอ้ย เพราะว่าส่วนตรงนั้นจะเป็นลานกวา้งพอสมควร และแน่นอนว่าก็มีบาร์ หรือ คาเฟ่เลก็ๆ เอาไวบ้ริการดว้ย 
สามารถเดินเล่นแถบน้ีก่อนได ้วิวตรงน้ีสวยจริงๆ ราวๆ 10 นาที กระเช้า “Cable Car” พาหนะคนัใหม่ก็มา แลว้พาท่านไปยงั
ดา้นบนกนั  กระทัง่ขึ้นสู่สถานีท่ีน่ีท่านสามารถมองเห็น เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ทั้ง 3 ประเทศ คือ ฝร่ังเศส (France), 
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) และ อิตาลี (Italy) อิสระใหท้่านมีเก็บภาพความประทบัใจของ ยอดเขามองบลังค์ “Mont 

Blance” ยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซ่ึงค าว่า มองบลงัค์ “Mont Blance” ในภาษาฝร่ังเศสมีความหมายว่า “ภูเขาสีขาว” 
และสูงท่ีสุดในยโุรป มีความสูง 4,807 เมตร เม่ือท่านขึ้นไปถึงอาจตอ้งตะลึง เพราะบนกระจกใสท่ียืน่ออกไปนอกหนา้ผาสูงกว่า 1,000 
เมตร (A Step Into The Void) เหมือนสถานีอวกาศกลายๆ อยา่งท่ีเห็นกนัในหนงัไม่มีผิด... ดูแลว้มนัน่าอศัจรรยท่ี์สุด กระทัง่
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา แลว้เที่ยวชม เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) เมืองตากอากาศท่ีอยูติ่ดกบั เทือกเขา
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แอลป์ “The Alps” มีภูเขาสูงลอ้มรอบเมืองและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ท่านสามารถมองเห็นภูเขาหิมะสูงตระหง่านเป็นฉากหลงั 
มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นในเมือง เลือกซ้ือของท่ีระลึก และถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน 2563 (4) ชาโมนิกส์ – อนัเนอซี – โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์) – กรูแยร์– ฟรีบูร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เร่ิมตน้เชา้น้ี ดว้ยการน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนัเนอซี (Annecy)(ระยะทาง 108 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของเขตชาววอยตอนบน ซ่ึงอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาค แคว้นโรนาลป์ หรือ โรห์น-
อัลป์(Rhone-Alpes) ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส และ สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็นเมืองท่ีแวดลอ้ม ดว้ย
ธรรมชาติ ทะเลสาบ ภูเขา ท าใหท่ี้น่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองท่ีผลิตของโลกดว้ย เมืองอนัเนอซี (Annecy)น้ียงัเป็นเมืองพกัตาก
อากาศท่ีขึ้นช่ือของ ฝร่ังเศส (France) ซ่ึงจะมีนกัท่องเท่ียวจากหลากหลายชาติเขา้มาเย่ียมชมตลอดปี เร่ิมชมความน่ารักของ เมือง
อันเนอซี (Annecy) บริเวณยา่นเมืองเก่า ท่ีแสนจะโรแมนติค ดว้ยตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาว สองฟากฝ่ังคลองท่ีมีน ้าใส
สะอาดและเตม็ไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทโบราณ “Palais de L’Isle” เป็นสัญลกัษณ์ของ เมืองอนัเนอซี 
(Annecy) และเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดของ ฝร่ังเศส (France) เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสร้างขึ้น 
ในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปทรงสามเหล่ียมคลา้ยหวัเรือโบราณท่ีทอดสมออยูใ่นแม่น ้าและถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์
ประวติัศาสตร์ในปี 1900 ต่อดว้ย มหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่ง  อานซี “Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy” มหาวิหารนิกาย
โรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ ฝร่ังเศส (France)  ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนั 
มหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของ แคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpes)  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัม้ืออาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 104 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 
นาที) เมืองท่ีคนไทยรู้จกักนัดีใน สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) นอกจากเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จยา่แลว้พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัก็ทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีอีกดว้ย น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของ เมืองโลซานน์ (Lausanne) แวะถ่ายรูปท่ี 
พพิธิภัณฑ์โอลิมปิก “Musee Olympique” แห่ง เมืองโลซานน์ (Lausanne) ไปถ่ายรูปดา้นหนา้ท่ีเป็นน ้าพุ มีสวนหยอ่มเลก็ๆ 
ชมตน้ไมเ้ขียวชอุ่ม ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นธงโอลิมปิก และธงชาติประเทศต่างๆ โบกสะบดั และบริเวณพิพิธภณัฑจ์ะมี
ประติมากรรมเก๋ๆ โชวอ์ยูห่ลายช้ิน จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา อาคารบา้นเรือนท่ีน่ีก็สวยงามตามแบบสวิสแทเ้หมือนกนั เมืองชนบทท่ีสงบงามแห่ง
น้ี คืออีกเมืองหน่ึงท่ีน่าไปเยือน และเป็นแหล่งของการผลิตสวิสชีสอนัเล่ืองช่ือ น าท่านเดินเลน่กนัท่ี ย่านเมืองเก่า “Old City” ชม
เมืองน่ารักๆ แห่งน้ี หรืออิสระท่านไปชม กีเกอร์บาร์ “H.R.Giger Barr” ท่ีเป็น 1 ใน 25 บาร์ระดบัโลก ท่ีตกแต่งรายลอ้มดว้ยส่ิงท่ี
เหมือนกระดูกสันหลงั คดเคี้ยวทัว่ทั้งเพดาน คือสวรรคข์องคนรักหนงัเร่ือง Alien และบูชาศิลปะสุดสยองท่ีตกแต่งดว้ยโครงกระดูก 
และหวักะโหลก ทุกตารางน้ิวในร้านจะท าใหคุ้ณจิบชาแกลม้ขนมเคก้ไดอ้ยา่งเจริญอาหารทีเดียว กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองฟรีบูร์ (Fribourg) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ NH Fribourg Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563 (5) ฟรีบูร์ก – ซาฟฮาลเซ่น – ฟุซเซ่น (เยอรมัน) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านชม เมืองฟรีบูร์ก (Fribourg) เมืองเลก็ๆ ท่ีมีอายเุกือบ 1,000 ปี น าท่านมุง่หนา้สู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารเซนต์นิโคลัส “Saint Nicholas” เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอทิคท่ีสูงท่ีสุดในเมือง มีความสูงเกือบ 100 
เมตร อิสระใหท้่านมีเวลาเดินเท่ียวเล่นชมบรรยากาศของเมืองในยดุกลาง ท่ีถนนคนเดินสายหลกัของเมือง สองขา้งทางมีร้านขายของ
ให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟฮาลเซ่น (Schaffhausen) 

(ระยะทาง 183 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองประวติัศาสตร์สงครามโลกคร้ังท่ี2 ท่ีอเมริกาทิง้ระเบิดลงเพราะคดิ
ว่าเป็นของ ประเทศเยอรมัน (Germany) น าท่านชมความงดงามของ เมืองชาฟฟ์เฮาเซน (Schaffhauen) บา้นเรือนในเขต
เมืองเก่า ชมภาพเขียนปนูเปียกของบ้านอศัวิน “Haus Zum Ritter” และ ลวดลายภาพเขียนประดบัหนา้บา้นอีกจ านวนมาก และ
ชม มหาวิหารประจ าเมือง “Munster” จากนั้นน าท่านชมป้อมมูนอท “Munot” ป้อมเก่าแก่ขนาดใหญ่ ท่ีสามารถมองเห็นวิว 
เมืองชาฟฟ์เฮาเซน (Schaffhauen) แม่น ้าไรน์ “Rhine River” และ ไร่องุ่นระหว่างทางขึ้นไดอ้ยา่งงดงามมาก 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัม้ืออาหาร พาท่านไป ล่องเรือชมความงามของ น ้าตกไรน์ “Rhine Falls” ท่ีไม่ไดเ้ป็นแคน่ ้าตกท่ีมีอายกุว่าหน่ึงหม่ืนปีเท่านั้น 

อีกทั้งยงัเป็นน ้าตกท่ีใหญ่ และสวยท่ีสุดในยโุรป น ้าสีเขียว
มรกตใสไหลอยา่งเช่ียวกราดท าให้เกิดฟองขาว แตก
กระเซ็นยามกระทบกบัแก่งหิน ละอองน ้าท่ีกระจายปก
คลุมไปทัว่ ท าให้เกิดภาพท่ีงดงามจบัใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิ 
และสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณ น ้าตกมีความสูง 
23เมตรมีความแรงของกระแสน ้าอยูท่ี่ 250 ลูกบาศกเ์มตร 
ต่อวินาทีในฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อนจะมีมากกว่านั้น คือ 
700 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่าน

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนั (Germany) (ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง ) 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Luitpoldpark Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันจันทร์ท่ี 13 เมษายน 2563 (6) ฟุซเซ่น – หมู่บ้านชวานสเกา – ยอดเขาทีเกอร์เบิร์ก – อนิสบรูค (ออสเตรีย) 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา “Schwangau Village” (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที) อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทอนัมีช่ือเสียงโดง่ดงัท่ีสุด อนัไดแ้ก่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein 

Castle” สร้างในสมยัพระเจา้ลุควิคท่ี 2 แห่ง บาวาเรีย (Bavaria) ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่ามี
ความงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในโลก จนไดก้ลายมาเป็นตน้แบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทราท่ี สวนสนุกดิสนีย์
แลนด ์และโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมถึงแดนเนรมิตของบา้นเราดว้ย  ให้ท่านไดมี้เวลาเก็บภาพของ 2 ปราสาทท่ีงดงาม คือ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” และ ปราสาทโฮเฮนชวานสเกา “Hohenschwangau Castle” พาท่านเขา้
ชมภายในตวั ปราสาทนอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรตระการตาดว้ย
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ภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอุปการ และ ห้องทรงงาน“Throne Hall”, ห้องบรรทม “Bedroom” รวมไปถึง ห้องโถงใหญ่ 

“Lower Hall” ท่ีหาค าบรรยายใดมาเปรียบไม่ได ้หากคุณไม่ไดม้าสัมผสัดว้ยตวัเอง น าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นสู่ ยอดเขาทีเกอร์เบร์ิก 
“Tegelbergbahn” ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีอยูถ่ดัออกไปจาก ปราสาทนอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” ไม่ไกลนกั 
เม่ือถึงจดุสูงสุดของยอดเขา ท่านจะเห็นวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามาท่ีสวยงามของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ใน เขตบาวาเรีย
แอลป์ (Bavaria Alps) ซ่ึงจุดเด่นระหว่างท่ีท่าน
เดินทาง โดยการนั่งกระเช้า ท่านสามารถชม ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” จากมุม
ภายนอก Bird Eye View จากมุมกว้าง ระหว่างทาง
น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาทีเกอร์เบิร์ก “Tegelbergbahn” 
ท่านสามารถชมวิวแบบ 360 องศา และเก็บภาพ
บรรยากาศเหมือนด่ังรูปภาพโปสการ์ด  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านมุ่งหนา้ขา้มพรมแดนสู่ 

ประเทศออสเตรีย (Austria) เขา้สู่ เมืองอินสบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 
นาที) ตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่น ้าอิน “Inn River” น าท่านชม เมืองอินสบรูค (Innsbruck) เม่ือจกัรพรรดิ และจกัรพรรดินีต่างพากนัมา
ตากอากาศท่ี เมืองอินสบรูค (Innsbruck) ท่ีน่ีจึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย เสน่หข์องเมือง
อยูท่ี่ อาคารหลังคาทองค า “Goldenness Dachl” ท่ีสร้างขึ้นดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จน
กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮ้าส์ “Helblinghaus” ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโค
เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหราย่ิงขึ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ “Goldener Adler Hotel” สร้างตั้งแต่
ค.ศ.ท่ี16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับ อะคนัตุกะจากต่างแดนมาแลว้อยา่งมากมาย ฮอฟบูรก์ “Hofburg 

Palace” พระราชวงัท่ีราชส านกัใชแ้ปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบนัทึกภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของ 
ประเทศออสเตรีย (Austria)   

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Grauer Baer Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันองัคารท่ี 14  เมษายน 2563 (7) อนิสบรูค – ซาลส์บูร์ก – เซ็นท์ โวล์ฟกงั 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัม้ืออาหาร ระหว่างท่ีน าท่านเดินทางไปยงั เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) น าท่านแวะช็อปป้ิงท่ี แมคอาเธอร์ เกรน เอ้าท์เลท 

“McArthur Glen Outlet Salzburg” (ระยะทาง 177 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเอา้ทเ์ลท็ขนาด
ค่อนขา้งใหญข่อง เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg)  ท่ีน่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มีร้านคา้มากกว่า 120 ร้าน สินคา้แบรนดช่ื์อดงั
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของใช ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลายแบรนด ์
และอื่นๆ อีกมากมายท่ีต่างน าสินคา้มาลดราคาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 หลงัม้ืออาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองสวย

ท่ีแสนโรแมนติกท่ีสุดเมืองหน่ึงของทวีปยโุรป ได้รับการอนุรักษ์ เป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ. 1996  เป็นบา้นเกิดของคีตกวีผูย่ิ้งใหญ่ของ
โลกนามโมสาร์ท และใชเ้ป็นสถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตร์อมตะ เร่ือง มนต์รักเพลงสวรรค์ “The Sound of Music” ซ่ึงท าให้
เมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเมืองน้ีมีอดีตท่ีเติบโตมาจากการผลิตเกลือและการคา้เกลือ ซ่ึงในยคุนั้นมีค่าประดุจทองค าขาว ดงันั้น 
เกลือ “Salz” จึงเป็นท่ีมาของทั้งช่ือแควน้และเมือง น าท่านเดินเลน่ชม เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) เป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เป็น
ของตวัเองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเนินเขาลอ้มรอบ มีแม่น ้าไหลผา่นกลาง สองฟากฝ่ังเป็นตึก พระราชวงั โบสถท่ี์มียอดแหลมนอ้ยใหญ่น่า
ชม ดา้นหลงัของเมืองเป็นภูเขา และป้อมปราสาทดุจเมืองในเทพนิยาย เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมือง หรือใหท้่านเดินชมร้านขาย
สินคา้พ้ืนเมืองท่ียา่น ถนนเกไทรเด “Getreidegasse” ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มากมาย ซ่ึงป้ายร้านคา้จะเป็นรูปบ่งบอกถึงสินคา้ท่ีขายกนั
มาตั้งแต่สมยัโบราณ กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเซ็นท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) หมูบ่า้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบโวลฟ์กัง “Wolfgang Lake” แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวมา
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัทศันียภาพของบา้นเรือนริมทะเลสาบซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามมากๆ และเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นริมทะเลสาบใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติ อนัสวยงาม 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Försterhof  Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 (8) เซ็นท์ โวล์ฟกัง – ฮัลล์สตัทท์ – มิวนิค (เยอรมัน) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮลัล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่ีไดช่ื้อว่า 
เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภาพของหมู่บา้นท่ีมีเทือกเขา
เป็นองคป์ระกอบอยูแ่ละดา้นหลงัท่ีงดงามราวภาพวาดคือ ภาพท่ีถูกเผยแพร่ไปมากท่ีสุดของ ออสเตรีย (Austria) เป็นเมืองท่ีมี
เหมืองเกลืออายเุก่าแก่ท่ีสุด แลว้ น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าไปยัง เหมืองเกลือโบราณ “Salzwelten” ท่ีมีอายุมากกว่า 7,000 ปี ท่ีตั้งอยู่
บนภูเขาท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเล กว่า 800 เมตร น าท่านเดินชมภายใน เหมืองเกลือโบราณ “Salzwelten” แลว้ออกมาแวะ อีก
หนึ่งจุดชมวิวท่ีส าคัญ นั้นคือ “Skywalk Welterbeblick” ทีม่ีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง มีเวลาอิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ความประทบัใจและความงดงามของบา้นเรือน ท่ีเรียงรายอยูริ่มทะเลสาบรายลอ้ม ดว้ยขนุเขาตามอธัยาศยั ณ จุดท่ีไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็น Unesco World Heritage View รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวงัท่ีมาเยือน เมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งน้ี 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั มีเวลาอิสระท่านใหท้่านเดินเลน่ชม เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เชิญท่านพกัผอ่นอยา่งจุใจกบัความสวยงาม
ของบา้นเรือนท่ีเรียงรายอยูริ่มทะเลสาบรายลอ้มดว้ยขนุเขา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ เมืองมิวนิค 

(Munich) ประเทศเยอรมัน (Germany) (ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ
บาวาเรีย (Bavaria) และเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของประเทศเยอรมัน (Germany)  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Novotel Messe Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563 (9) มิวนิค – กรุงเทพฯ 
08.00 น.      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก “Munich International Airport” (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลา 
เดินทางประมาณ 40 นาที) เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคนื 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 925 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 40 นาที) 
 

วันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 (10) กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok)  
 พร้อม ดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 15 วนั

ก่อนการเดินทางและยินดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากทา่นตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะเดินทางกบัเรา

และมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำนเทศกำลเท

รดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลีย่นย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่จะมีการ

ตกลงกนักบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกจาก

ประเทศใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนั

ว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ าและ
ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมีค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนัเน่ืองจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ทีม่ีระบุชัดเจน

ในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอื่นใดนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


  The Best of the Alps 10 Days TG Songkran 2020      11  

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่     ท่านละ 109,900.- บาท เหลือเพยีง 99,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 105,000.- บาท เหลือเพยีง 95,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 100,000.- บาท เหลือเพยีง 90,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน     ท่านละ   28,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ   15,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - มิลาน // มิวนิค - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนสิงหาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 7 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค ่า 7 มือ้   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และ 40 
วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ได้
หรือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรมและห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ย
เมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั) 

การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของสายการ

บินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้

http://www.hit-tour.com/
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป (ขนาดใบหนา้ 70-80 % ของภาพ) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูป 
 เท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) ใบ

เปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM  IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ 
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชS้TATEMENTที่ออกจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจบุนั) บญัชีออมทรัพย ์(สถานทูตไม่รับบัญชี

กระแสรายวัน) 
▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ใชS้TATEMENTทีอ่อกจากธนาคาร

ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจบุนั) บญัชีออมทรัพย ์พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 
6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ี

เขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** เอกสารต้องมีอายไุม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาสวสิเซอร์แลนด์ VFS ตั้งอยู่ที่ อาคารจามจุรีช้ัน 4 (อยู่เยื้องวดัหัวล าโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... เบอร์ติดต่อ.......................................................................... 

โปรแกรม......................................................... ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา...................................... 

E-mail: ............................................................................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
 
สมาชิกผูร่้วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4             
5             

 

เง่ือนไขการจอง 
1. .กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

 
 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 

ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 

2. . ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

