ไฮไลท์ รายการทัวร์ สวิสฯ 10 วัน
1. เทีย่ วชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์ แลนด์ อนั สวยงาม (Unseen Switzerland)
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนทีม่ ีชื่อเสี ยงของสวิตเซอร์ แลนด์ ถึงห้ าขบวน
2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟนำเที่ยวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตำลี)
2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟนำเที่ยวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (เซนต์มอริ ทซ์-อันเดอร์แมท)
2.3 GORNERGRAT TRAIN : รถไฟไต่ระดับขึ้นชมวิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมวิวบนยอดเขำกรอเนอร์แกรท
2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถำนีรถไฟที่อย่สูงที่สุดในยุโรป เต็มอิ่มกับลำนหิ มะตลอดทั้งปี
2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟั่นเฟื องไต่เขำสำยแรกของสวิตเซอร์ แลนด์สู่จดชมวิวหลักล้ำน
3. นั่งกระเช้ า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสามเขา
3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงำมแห่งที่รำบสู งแองเกอดินระดับควำมสู่ 3,000 เมตรชมวิวธำรน้ ำแข็ง
3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่ สถำนี กรุ นด์ กริ นเดลวำล์ด
4. นั่งเรื อชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทีถ่ ูกโอบล้ อมด้ วยอ้ อมกอดของขุนเขาทีส่ วยงาม
5. พักในเมืองเซอร์ แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ทีไ่ ด้ ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์ บนดิน 2 คืน
7. ลิม้ รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่ าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชี ส / เนื้อสั ตว์ / ช๊ อคโกแลต) พร้ อมไวน์
ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์ รสเลิศ

เที่ยวสบายๆ กับรายการสวิสฯ 10 วัน โดยการบินไทย
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงแรมทีพ่ กั แบบ 4 – 5 ดาว พร้ อมพนักงานยกกระเป๋าส่ งถึงห้ องพัก
อาหารพืน้ เมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิ มรสชาติแบบต้ นตารับ
อาหารจีนเมนูดีลกั ซ์ 7 อย่าง พร้ อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่าง พร้ อมของหวาน
พักในสวิตเซอร์ แลนด์ ทั้งรายการทัวร์
รวมค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
บริการนา้ ดื่มบนรถโค้ ช

วันแรกของการเดินทาง (1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ซูริค

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways
โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั คอยอำนวยควำมสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง (2)

ซูริค – นา้ ตกไรน์ – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์ กัลเลน
เข้ าชมห้ องสมุดแอบบีย์(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์

01.05 เหิ นฟ้ำสู่ เมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ ซูริค)
07.50 ถึงสนำมบินนำนำชำติซูริค หลังผ่ำนพิธีกำรด้ำนศุลกำกรเรี ยบร้อยแล้ว นาคณะออกเดินทางเข้ าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์

เซ่ น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของ “น้าตกไรน์ ” (Rhine Falls) ซึ่ง
เกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่สำคัญที่สุด
ในยุโรป แม่น้ ำแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรละลำยของ
หิ มะจำกเทือกเขำแอลป์ เริ่ มจำกเป็ นลำธำรเล็กๆ
ผ่ำนลิคเท่นสไตน์เข้ำสู่ ทะเลสำบคอนสแตนท์ ที่
กั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์ แลนด์กบั
เยอรมันนี ส่ วนที่ลน้ ไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหล
ผ่ำนหน้ำผำสู งชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็ น
“น้าตกไรน์ ทสี่ วยงามทีส่ ุ ดในยุโรปกลาง” เดินทำงสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์ ” Stein am Rhein (53 กม.) เป็ นเมือง
โบรำณเล็กๆ มีแม่น้ ำไรน์ไหลผ่ำนกลำงเมือง โดยมีฐำนะขึ้นกับเมืองซำฟเฮำส์เซ่น มีถนนสำยหลักเพียงสำยเดียว
อำคำรบ้ำนเรื อนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณโดยบำงบ้ำนจะมีมุขหน้ำต่ำงยืน่ ออกมำผนังนอกบ้ำนมีกำรวำดภำพสี น้ ำ
ปูนเปี ยก fresco บอกเล่ำเรื่ องรำว ต่ำงๆเอำไว้ นำ
คณะเดินเที่ยวชมควำมสวยงำมของเขตเมืองเก่ ำ
บริ เวณจัตุรัสศำลำว่ ำกำรเมือง มีนำ้ พุอยู่ตรงกลำง
จตุรัส กลำงนำ้ พุมอี ัศวินสวมเสื ้อเกรำะยืนอยู่คุณ
สำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอันน่ ำประทับใจของ
ที่นี่ได้ เมืองนีไ้ ด้ รับรำงวัล The First Wakker
Prize เมื่อปี 1972 ในฐำนะที่อนุรักษ์ มรดกทำง
สถำปั ตยกรรมไว้ ได้ เป็ นอย่ ำงดี นำท่ำนเดินทำงสู่
“เมืองเซนต์ กัลเลน” St.Gallen (73 กม.) เมือง
หลวงของรั ฐเซนต์ กัลเลนเมืองที่ได้ ว่ำเป็ นศูนย์ กลำงทำงศำสนำของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ แต่ ปัจจุบันนี ้
กลำยเป็ นศูนย์ กลำงวงกำรแฟชั่นเสื ้อผ้ ำของสวิส ตั้งอยูใ่ นหุ บเขำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์
ใกล้กบั ชำยแดนประเทศออสเตรี ย
เที่ยง  บริ กำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

ค่ำ

นำท่ ำนเดินเที่ยวชมย่ ำนเขตเมืองเก่ ำ ชมควำมสวยงำมของอำคำรบ้ ำนเรื อนสมัยเก่ ำเป็ นแบบเฉพำะของสไตล์
บำร็ อค “นำท่ ำนเข้ ำชม ห้ องสมุดแอบบีย์” Abbey
Library ห้ องสมุด ที่เก่ ำแก่ ที่สุดในสวิสฯ และเป็ น
ห้ องสมุดทำงศำสนำคริ สต์ ที่ใหญ่ และเก่ ำแก่ ที่สุด
แห่ งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ภำยในวิหำรเซนต์ กัลเลน
St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำมของ
ห้ องสมุดเก่ ำแก่ ที่ได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนมรดกโลก
จำกยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge”
จุดนัง่ เล่นพักผ่อนที่ปูดว้ ยพรมสี แดงสุ ดเก๋ มีเวลำให้
ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งหรื อถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัยบริ เวณถนน Multergasse และ Spisergasse จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่
“เมืองเซนต์ มอร์ ริ ทซ์ ” (180 กม.) เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกีฬำสกีที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเมืองตำกอำกำศฤดู
หนำวที่แสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขำและวิวทิวทัศน์ของทะเลสำบอันสวยงำม นำ
ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำ ทีเต็มไปด้วยร้ำนค้ำและอำคำรเก่ำแก่ สวยงำม เก็บภำพวิวทะเลสำบเซนต์มอริ ทซ์ อิสระช้
อปปิ้ งตำมอัธยำศัย / นำท่ำนเดินทำงสู่ ที่พกั
 บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่สามของการเดินทาง (3) เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์ นิน่า เอ็กซ์ เพรส(มรดกโลก)
นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาไดอาโวเลซซ่ า(Unseen) – ภัตตาคารภาโนรามา – เซนต์ มอริทซ์
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำคณะออกเดินทำงสู่ ชำยแดนอิตำลี ผ่ำนชนบทอันหลำกหลำยที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ
โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนย์กลำงในหุบเขำเล็กๆ ผูค้ นพูดภำษำอิตำลีและสถำปัตยกรรมของบ้ำนเรื อน
ระหว่ำงทำง ก็สะท้อนถึงบรรยำกำศของ
อิตำลี มีควำมลำดชันที่เป็ นป่ ำผสำนเป็ น
ภูเขำสู งถึง 3,000 เมตรทำงทิศตะวันออก
และ 4,000 เมตรทำงทิศตะวันตก โดยขอบ
ฟ้ำทำงทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อมีธำรน้ ำแข็ง
และภูเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขำ
เบอร์นีนำ นาคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก
“เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส” ซึ่งเป็ นรถไฟชมวิว
แบบพาโนรามาทีม่ ีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศทิวทัศน์ที่สวยงำมของ
ทะเลสำบ ทุ่งหญ้ำหมู่บำ้ นชนบทที่สวยงำม ผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดที่ถูกประกำศให้เป็ น “เส้ นทางสายมรดกโลก”

ข้ำมเทือกเขำแอลป์ ที่ระดับควำมสู ง 7,390 ฟิ ต ผ่ำนหนึ่งในทิวทัศน์ ทสี่ วยทีส่ ุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์ เดินทางถึง
สถานีพอนเตรซินา(Pontresina) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีกระเช้ำไดอาโวเลซซ่ า (Diavolezza Mt.) สู่
ระดับควำมสู ง 2,958 เมตร
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมวิวแบบพาโนราม่ าบนยอดเขาไดอาโวเลซซ่ า อิสระทุก
ท่ำนชมควำมงดงำมของยอดเขำไดอำโวเลซซ่ำ ยอดเขำนี้
เสมือนเป็ นไข่มุกเม็ดงำมแห่ งที่รำบสู งแองเกอดิน (Engadin)
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นแคว้นกรำวบึนเดน(Graubünden) แคว้นที่เก่ำแก่และ
ยังคงใช้ภำษำโรมำนซ์อยู่ กระเช้ำจะนำท่ำนขึ้นสู่ ยอดเขำหิ มะ
สู ง 3,000 เมตรภำยใน 30 นำที จำกนั้นนำท่ำนชมวิวควำม
สวยงำมของยอดเขำแอล์ปตะวันออก ที่มียอดเขำที่สวยงำมอยู่
รวมกันมำกมำย เช่น ยอดเขำพิซ เบอร์ นิน่ำ (Piz Bernina Peak),
โครวำทส์ซ (Corvatsch), ไดอำโวเลซซ่ำ (Diavolezza) และเขำ
ลำกัลบ์ (Lagalb) เป็ นจุดเด่น ท่ำนจะเห็นธำรน้ ำแข็งเพอร์ สและมอร์ เตอรัทส์ (Pers and Morteratsch Glaciers) ที่
สวยงำมอย่ำงชัดเจนมีเวลำให้ทุกท่ำนเดินเด่นชมวิวในลำนหิ มะอย่ำงจุใจหรื อเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึกในตัวอำคำร
ท่ำนสำมำรถจิบกำแฟหรื อโกโก้ร้อนชมวิวสวยๆได้อย่ำงเต็มที่ ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงลงสู่ สถำนีพอนเตรส
ซิ น่ำ เดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั เมืองเซนต์มอริ ซท์
ค่ำ
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส(ช่ วงที่สวยที่สุด)
ทานอาหารสุ ดหรูบนรถไฟ – อันเดอร์ แมท – ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์ แมท(1)
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นาคณะสั มผัสประสบการณ์ กับการนั่งรถไฟ “กลาเซี ยร์ เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่ วงการเดินทางที่
สวยสุ ดของเส้ นทางกลาเซี ยร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่ าง
เมืองเซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์ แมท) ผ่ำนชมภูมิประเทศ
ที่ งดงำมของเทื อกเขำแอลป์ มี ท้ งั อุ โมงค์, สะพำน, หุ บ
เหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุ บเขำที่สูง 2,000 กว่ำ
เมตร ตลอดเส้ นทำงท่ ำนสำมำรถชมยอดเขำที่ ป กคลุ ม
ด้วยธำรน้ ำแข็งเจ้ำของเส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn
ที่พำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่ำง
ทำง จะผ่ ำ นสะพำนข้ ำ มช่ องเขำ (Landwasser

Viaduct) ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของเส้น กลำเซี ย ร์ เอ็ก ซ์
เพรส สร้ ำงเสร็ จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ ำ
หนังถึงหกช่อง และมีควำมสู งถึง 65 เมตร จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับควำมสู งขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงจุดสู งสุ ดของ
เส้นทำงรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริ เวณโอเบอรำลพ์ พำส (Oberalp Pass) จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆวิง่ ลงเขำสู่ “เมือง

อันเดอร์ แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ำรัก
เที่ยง

บ่ำย

 บริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอ็กซ์ คลูซีฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ ที่
สวยงาม https://youtu.be/zALXRoysJA0

มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจในเมืองอันเดอร์ แมท จำกนั้นนำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมืองเซอร์ แมท”

Zermatt โดยรถโค้ช ปรั บ อำกำศและเส้ น ทำง
จะต้องผ่ำนอุโมงค์ฟูร์กำ้ พำส (Furka Pass) ที่มี
ควำมยำวถึ ง 15,407 เมตร ที่ สำคัญคือต้องเอำรถ
โค้ชขึ้นโดยสำรรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์น้ ี จำกนั้นรถ
โค้ชจะวิ่งผ่ำนเมื องเล็กๆ จนกระทัง่ ถึ งเมื องแทส
(Tasch) เรำต้องเปลี่ ยนพำหนะเป็ น Shuttle Train
(ใช้เวลำ 15 นำที) เนื่ องจำกหมู่บำ้ นเซอร์ แมทไม่อ
นุ ญ ำตให้ ร ถยนต์ (น้ ำ มัน ) วิ่ ง ในเมื อ ง เซอร์ แ ม

ค่ำ

ทตำกอำกำศที่สวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่ นควำมสู งกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถำนที่
ไว้ใ ห้มี แต่ อ ำกำศบริ สุ ท ธิ์ โดยห้ำ มรถที่ ใ ช้แก๊ ส และน้ ำ มัน เข้ำ มำ นอกจำกรถไฟฟ้ ำ และรถม้ำ ที่ มี ไ ว้บ ริ ก ำร
นักท่องเที่ยว ซึ่ งท่ำนจะประทับจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงครั้งนี้ อิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมืองหรื อถ่ำยรู ป
ตำมอัธยำศัย *** ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์ เพรส จะหยุดให้ บริ กำรเพื่อปรั บปรุ งตู้ขบวน ระหว่ ำงวันที่ 14 ต.ค.13 ธ.ค. 63 ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรจัดให้ ท่ำนนั่งรถไฟขบวนอื่ นในเส้ นทำงเดียวกันแทน ***
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารไทย หรื อ จีน (กรณีร้านปิ ดจะเปลีย่ นเป็ นพื้นเมือง)

พักที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
เซอร์ แมท – นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขากรอเนอร์ แกรท
ชมยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – เซอร์ แมท(2)
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำคณะเดินสู่ สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่ เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่ งมีควำมสู งกว่ำ 3,000
เมตรเหนื อระดับน้ ำ ทะเล ชมควำมงำมของยอดเขำแมทเทอร์ ฮอร์น (จำกจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีควำมสู ง
กว่ำ 4,478 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล ซึ่ ง
ท่ำนสำมำรถเห็นอยู่ แค่เอื้อม ชื่นชมกับ
ทิวทัศน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อนั งดงำมของหิมะซึ่งปกคลุม
ยอดเขำตัดกับสี ฟ้ำเข้มของท้องฟ้ำ ยอด
เขำทรงปิ รำมิดที่มีปลำยคุม้ งอเหมือน
ตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ท
ดีสนีย ์ นำไปเป็ นแบบเครื่ องเล่นบิ๊กธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย ์
แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงำมยิง่ นัก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ

ได้เวลำสมควรนำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้นระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะลงที่สถำนี Rottenborden ให้ท่ำน
ถ่ำยรู ปคู่กบั “ทะเลสำบริ ฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยรู ปยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นอีก
จุดหนึ่ง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะท้อนของยอดเขำแมท
เธอร์ ฮอร์นในทะเลสำบงดงำม ได้เวลำสมควรนำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองเซอร์ แมทมีเวลาให้ ให้ คณะได้ เดินชม
เมืองเซอร์ แมท อย่ างจุใจ นาท่ านชมความงามของยอด
เขาแมทเทอร์ ฮอร์ น จำกเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีควำมสู ง
กว่ำ 4,478 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล ซึ่ งท่ำนสำมำรถ
เห็นอยู่ แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่ำนเมฆ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงำมของหิ มะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงำมยิง่ นัก อิสระกับกำรเดินเที่ยวชม
เมืองที่สวยงำมตำมอัธยำศัย ภำยในเมืองจะมีร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำยทั้งของที่ระลึกและนำฬิกำแบรนด์ ต่ำงๆ
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารไทย หรื อ จีน (กรณีร้านปิ ดจะเปลีย่ นเป็ นพื้นเมือง)

พักที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง (6)
เซอร์ แมท – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ ลาเค่น
เช้ำ

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะสู่ เมืองโลซานน์ ชมบรรยากาศของเมืองพร้ อมชมตัวเมืองเก่า ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปหน้ าพิพธิ ภัณฑ์ โอลิมปิ กที่
ตั้งอยู่บนฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่ำแก่ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตั้งหลักแหล่งอยูร่ ิ มฝั่ง
ทะเลสำบ นับ ตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 18 โลซำนน์ ย งั เป็ น
เมืองที่สมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่
ครั้งที่เสด็จฯไปดูงำนและศึกษำด้ำนสำธำรณสุ ข และ
เมื อ งโลซำนน์ ถู ก เลื อ ก เป็ นที่ ป ระทับ ถำวรของใน
หลวง 2 พระองค์ (รัชกำลที่ 8 และรัชกำลที่ 9) ในปี
2476-2488 ซึ่ งมี พ ระชนนี เ ป็ นผู ้น ำครอบครั ว เพี ย ง
ลำพังในกำรอภิบำลพระธิ ดำและพระโอรสที่เป็ นใน
หลวงของชำวไทย 2 พระองค์
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ

นำคณะเดินทำงสู่ “กรุ งเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอันเก่ำแก่ของสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
สวยงำมเป็ นอย่ำงยิง่ จนได้รับกำรอนุ รักษ์ และประกำศให้เป็ น “มรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้” (Unesco)
ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่ อหมี” สัญลักษณ์ของเมือง เนื่องจำกหมีเป็ นสัตว์ประจำเมือง นาท่านเดินเข้ำสู่ ยำ่ น“มาร์ ค
กาสเซ” ย่ำนเมืองเก่ำซึ่ งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และร้ำนบูทีคเป็ นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วงิ่ ผ่ำน จึง
เหมำะกับกำรเดินเที่ยว และเป็ นเมืองเดียวในสวิสที่ทำงเดินช้อปปิ้ งมีหลังคำคลุมแถมบำงร้ำนยังอยูช่ ้ นั ใต้ดินอีกด้วย
นำชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกำสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้เข้ำสู่ “ถนนครัมกาสเซ”
เต็มไปด้วยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม “นาฬิ กาไซ้ ท์ กล็อคเค่ น” อำยุกว่ำ 800 ปี ที่มีโชว์
ให้ดูทุกๆ ชัว่ โมงที่นำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำรเซนต์วินเซนต์รัทฮำวน์ และกรุ งเบิร์นยังเป็ นเมืองที่มีน้ ำพุมำก
ที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จำกนั้นนำคณะเดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนั ด์
เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอันลือชื่อ, นำฬิกำดอกไม้,
สถำนคำสิ โน ฯลฯ
 บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่ านจะได้ ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรื อระดับใกล้เคียง

วันเจ็ดของการเดินทาง (7)
เช้ำ

อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถา้ นา้ แข็ง
เลาเทอบรุนเนน – นา้ ตกสเตาบอร์ ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุ นเนน” ชมวิว น้ ำตกชเตำบ์บำค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมำจำกหน้ำผำ
เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของหมู่บำ้ นแห่งนี้ จำกนั้นนัง่
รถไฟฟันเฟื อง สู่ “ยอดเขำจุงเฟรำ” ที่ได้ชื่อว่ำ
“สถานีรถไฟทีส่ ู งทีส่ ุ ดในยุโรป” เป็ นพื้นที่มรดก
โลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวน
รถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถำนีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้น
สู่ ควำมสู งถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟทีส่ ู ง
ทีส่ ุ ดในยุโรป” ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำ เป็ น Top of
Europe ชม “ถา้ นา้ แข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอำยุเก่ำแก่
กว่ำ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลักน้ ำแข็งที่สวยงำมอยูใ่ ต้ธำรน้ ำแข็ง 30 เมตร เก็บภำพควำมสวยงำมและยิง่ ใหญ่ของ
ของธำรน้ ำแข็ง Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์ จำกนั้นอิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิ มะอย่ำงเต็ม
อิ่ม สำหรับภำยในตัวอำคำรจุงเฟรำยังมีหอ้ งนิศรรษกำรเกี่ยวกับประวัติกำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำนจำหน่ำย
ช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจำหน่ำยของที่ระลึก ท่ำนสำมำรถส่ งโปรกำร์ ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึก
จำกยอดเขำแห่งนี้ได้อีกด้วย
เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ าย น ำท่ ำ นเดิ น ทำงลงเขำด้ ว ยรถไฟ ฟั น เฟื องสู่ ส ถำนี ไ อเกอร์ (Eiger)

จ า ก นั้ น โ ด ย ส า ร ก ร ะ เ ช้ า ช ม วิ ว เ ทื อ ก เ ข า แ อ ล์ ป ( THE VCABLEWAY) ลงสู่ สถำนีกริ ลเดลวำล์วกรุ นด์ ซึ่ งใช้เวลำเพียง 12 นำที
เท่ำนั้น จำกนั้นนำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น เดินทำงถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) นำคณะไป
ถ่ำยรู ปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงกำรเสี ยชีวติ ของทหำร

ค่ำ

สวิสฯผูถ้ วำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวตั ิใหญ่
ฝรั่งเศส นำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินข้ำม “สะพานไม้ คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่งเป็ นสะพำนไม้ที่มี
หลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่น้ ำรุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ งสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และ
เขตเมืองเก่ำในฝั่งเหนื อ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ บริ เวณจัตุรัสใจกลำงเมือง “ชวำเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับกำรเดินยวชม
บรรยำกำศของเมือง หรื อชมควำมสวยงำมของทะเลสำบลูเซิร์น ตำมอัธยำศัย
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรื อระดับใกล้เคียง
**กรณี ที่หอ้ งพักในลูเซิร์นเต็ม หรื อติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดพักที่เมืองใกล้เคียงแทน**

วันที่แปดของการเดินทาง (8)

ลูเซิร์น – ล่องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขาริกิ

ซูริค – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นาท่ าน ล่ องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น หรื อ ทะเลสาบเวียวาลด์ สแตร์ ทเตอร์ (ทะเลสำบสี่ พนั ธรัฐ) ซึ่ งได้ชื่อว่ำสวย
สุ ดในสวิตเซอร์ แลนด์มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีควำมงดงำมของทัศนี ยภำพอยู่
ท่ำมกลำงหุ บเขำ โอบล้อมด้วยยอดเขำริ กิและยอดเขำพิ
ลำตุส ทำให้ววิ ทิวทัศน์ดูงดงำมยิง่ ขึ้นซึ่ งเป็ นทะเลสำบที่
สวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุ บเขำ มองไปทำงไหน ก็จะ
เห็ นภูเขำโอบล้อมเพื่ อชมควำมงำมของบ้ำนเรื อนบน
เนิ น เขำตลอดสองฝั่ ง ที่ ส วยงำมน่ ำ รั ก ท่ ำ มกลำง
บรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่ำนขึ้นฝั่ง ณ “เมือง
วิทซ์เนำ” นำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดยรถไฟ ซึ่ งได้
ชื่ อว่ำเป็ นรถไฟฟั นเฟื องที่ สำมำรถขึ้ นยอดเขำได้แ ห่ ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตำมรอยละคร “อย่ำลืมฉัน” สัมผัสกับฉำกจบที่แสนโรแมนติก บน
ยอดเขำริ กิ RIGI KULM ซึ่ งเป็ นเทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นที่ รู้จกั กันในฐำนะ “รำชิ นีแห่ ง
เทือกเขำ” โดยยอดที่สูงที่สุด มีควำมสู งถึง 1,797.5 เมตร ซึ่ งท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์อนั งดงำมของเทือกเขำ
แอลป์ (The Alps) ที่มีควำมสวยงำมและซึ มซับกับบรรยำกำศอันเป็ นธรรมชำติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ได้แบบ 360 องศำ นำท่ำนสู่ บริ เวณ จุดชมวิว ให้ท่ำนได้
อิ ส ระจนถึ ง เวลำสมควรน ำท่ ำ นลงจำกยอดเขำสู่ เมื อ ง
“อาร์ ธ-โกเดา”
เที่ยง บริ กำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จากนั้ นเดินทางสู่ “เมืองซู ริค” Zurich ศูนย์กลำงกำรเงิน
,เศรษฐกิ จ และ กำรธนำคำรของยุ โ รปซึ่ ง มอบชี วิ ต ชี ว ำ
ให้ แ ก่ ป ระเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เมื อ งแห่ ง นี้ ตั้ง อยู่ริ ม ฝั่ ง
“แม่ นำ้ ลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถำปั ตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศ
กระจำยตำมบริ เวณริ มฝั่งทะเลสำบซู ริค...นำคณะชม
ควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ " โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยูท่ ี่นำฬิกำซึ่ งเป็ นนำฬิกำที่มีขนำดใหญ่ที่สุด
กว่ำโบสถ์อื่นๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศเรี ยบแม่น้ ำลิมแม็ท บริ เวณถนน “ลิมแม็ท
คีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้ งของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พกั : SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)

ซูริค – นา้ ตกไรน์ – เดินทางกลับ

เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลำอันควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินซูริค นาคณะเช็คอิน และทา TAX REFUNED
13.15 เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่ วบินที่ TG971

วันที่สิบของการเดินทาง (10)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

06.10 เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*********************************************************
* หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจเปลี่ ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ ำ อำกำศ,กำรล่ ำช้ำ อัน
เนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดิ นทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง
โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผูน้ ำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปพนักงานขับรถ *
กำหนดกำรเดินทำง

13 – 22 พ.ค.65
03 – 12 มิ.ย.65
08 – 17 ก.ค.65
22 – 31 ก.ค.65
05 – 14 ส.ค.65
16 – 25 ก.ย.65
30 ก.ย. – 09 ต.ค.65
07 – 16 ต.ค.65
21 – 30 ต.ค.65

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริ มเตียง)

142,900
142,900
142,900
142,900
142,900
142,900
155,900
155,900
155,900
155,900
155,900
155,900
155,900
155,900
155,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
*** ต้ องการทีน่ ั่งชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ***
กรุณาสารองทีน่ ั่งล่องหน้ าอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

28,900
28,900
30,900
30,900
30,900
28,900
28,900
28,900
28,900

***ทริปเดินทาง 21 – 30 ต.ค., ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริ กำรเพื่อปรับปรุ งตูข้ บวน ระหว่ำงวันที่ 14 ต.ค.13 ธ.ค. 63 ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรจัดให้ท่ำนนัง่ รถไฟขบวนอื่นในเส้นทำงเดียวกันกับกลำเซี ยร์ เอ็กซ์ เพรสแทน

***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่พกั ในเมืองเซอร์ แมท เนื่องจำกช่วงปี ใหม่โรงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจำนวนจำกัดและทำงโรงแรมบังคับให้พกั อย่ำงน้อย 4 คืน (เรำจะปรับเปลี่ยนไปพักในโรงแรมในเมืองใกล้เคียง)

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ – ซูริค – กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อ
กำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
4. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันสุ ขภำพและกำรเกิดอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ3,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ าน
การพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
8. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ
9. น้ ำดื่มบริ กำรตลอดกำรเดินทำง
10. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรี ยบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หำกท่ำนลืม
สัมภำระไว้ในห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสู ญหำยได้
*** บำงโรงแรมมีพนักงำนยกกระเป๋ ำไม่พอทำให้เกิดควำมล้ำช้ำ ท่ำนสำมำรถนำสัมภำระขึ้นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท ต่อท่ำนต่อวัน(1,000) ***หำกท่ำนประทับใจในกำรบริ กำร***

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้ อมชำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดิ นทำง พร้ อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ นทำง Passport
มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่ เหลื อกรุ ณำชำระก่ อนกำรเดิ นทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิ ฉะนั้นจะถื อว่ำท่ำนยกเลิ กกำร
เดินทำง

2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20
ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
4. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
และออกประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ำรองที่นงั่ ครบ 10 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. หำกในช่ วงที่ ท่ำนเดิ นทำงคิ ววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ ยว ซึ่ งทำงท่ำน
จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อำนวยควำมสะดวก
3. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำน
ที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
4. กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ำธรรมเนี ยมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำดำเนิ นกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ
- ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมำจริ ง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋
ตำมจริ งเท่ำนั้น

- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%
6. ทำงบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะ
สำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่ นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดิ นทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ
7. ในกรณี ที่เกิ ดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรื อกระเป๋ ำเดิ นทำงไม่มำตำมกำหนด ทำงบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้ อง
ค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้กบั ท่ำน ซึ่ งกำรพิจำรณำขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสำยกำรบินเท่ำนั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน - คืนค่ำใช้จำ่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ำมัดจำที่ตอ้ งกำรันตีที่นงั่
กับสำยกำรบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA สวิตเซอร์ แลนด์
(ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
2. รู ปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
3. หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุ ย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
* ข้ำรำชกำรและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
4. หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงิ นท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชี ออมทัพย์เท่ำนั้น ส่ วนบัญชี อื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อ
แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกด

ชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชี เล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5
วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดิ นทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
6. สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด
8. สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด
9. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด
10. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ ำ นจะถู ก ปฏิ เสธวีซ่ ำ สถำนทู ตไม่ คื นค่ ำ ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้ องใหม่ ก็ ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หำกสถำนทูตมีกำรเรี ยกสัมภำษณ์ ทำงบริ ษทั ฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิ ญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุ ภำพ ทั้งนี้ ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทู ตขอ
เอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดิ นทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุ เท่ ำ นั้น กำรปฏิ เสธวีซ่ ำ อันเนื่ องมำจำกหลัก ฐำนในกำรขอยื่น วีซ่ ำ ปลอมหรื อผิด วัตถุ ป ระสงค์ใ นกำรยื่น ขอวี ซ่ ำ
ท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออก
เดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ จะคำนึ งถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

