จุดเด่นของรายการทัวร์ สวิสฯ 10 วัน
1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์ แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland)
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์ แลนด์ ถึงห้าขบวน
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 เต็มอิม่ กับลำนหิมะตลอดทั้งปี
2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟั่นเฟื องไต่เขำสำยแรกของสวิตเซอร์แลนด์สู่จดชมวิวหลักล้ำน

3. นั่งกระเช้ า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา
3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงำมแห่งที่รำบสูงแองเกอดินระดับควำมสู่ 3,000 เมตรชมวิวธำรน้ ำแข็ง
3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่สถำนี กรุ นด์ กริ นเดลวำล์ด
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
5. พักในเมืองเซอร์ แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
7. ลิม้ รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่ าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสั ตว์ / ช๊ อคโกแลต) พร้ อมไวน์
ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์ รสเลิศ

เที่ยวสบายๆ กับรายการสวิสฯ 10 วัน
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้ อมพนักงานยกกระเป๋าส่ งถึงห้องพัก
อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตารับ
อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้ อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่าง พร้ อมของหวาน
พักในสวิตเซอร์ แลนด์ ทั้งรายการทัวร์
รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
บริการน้าดื่มบนรถโค้ช

วันแรกของการเดินทาง (1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ซูริค

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways
โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษทั คอยอำนวยควำมสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง (2)

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

01.05 เหินฟ้ำสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค)
07.50 ถึงสนำมบินนำนำชำติซูริค หลังผ่ำนพิธีก ำรด้ำน
ศุลกำกรเรี ยบร้อยแล้ว เดินทำงสู่ “เมืองสไตน์ อัม
ไรน์ ” Stein am Rhein (53 กม.) เป็ นเมืองโบรำณ
เล็กๆ มีแม่น้ ำไรน์ไหลผ่ำนกลำงเมือง โดยมีฐำนะ
ขึ้น กับเมืองซำฟเฮำส์เซ่ น มีถนนสำยหลัก เพี ยง
สำยเดียวอำคำรบ้ำนเรื อนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณ
โดยบำงบ้ำนจะมีมุขหน้ำต่ำงยื่นออกมำผนังนอก
บ้ำนมีกำรวำดภำพสี น้ ำปูนเปี ยก fresco บอกเล่ำ
เรื่ องรำว ต่ ำงๆเอำไว้ น ำคณะเดิ นเที่ยวชมควำม
สวยงำมของเขตเมื อ งเก่ ำ บริ เวณจั ตุ รั ส ศำลำว่ ำ
กำรเมื อ ง มี น้ำพุ อยู่ ต รงกลำงจตุ รั ส กลำงน้ ำพุ มี
อัศวิ น สวมเสื ้อเกรำะยืน อยู่คุณ สำมำรถเก็บภำพ
บรรยำกำศอั น น่ ำประทั บใจของที่ นี่ ไ ด้ เมื องนี ้
ได้ รั บ รำงวัล The First Wakker Prize เมื่อ ปี 1972
ในฐำนะที่อนุรักษ์ มรดกทำงสถำปั ต ยกรรมไว้ ได้
เป็ นอย่ ำงดี ท่ ำนเดิ น ทำงสู่ “เมืองเซนต์ กัลเลน”
St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของรั ฐเซนต์กัลเลน
เมืองที่ได้ว่ำเป็ นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศ
สวิ ต เซอร์ แลนด์ แต่ ปัจ จุบัน นี ้ก ลำยเป็ นศูน ย์ ก ลำง
วงกำรแฟชั่นเสื ้อผ้ ำของสวิส ตั้งอยู่ในหุบเขำทำงทิศ
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของสวิต เซอร์ แลนด์ ใกล้กับ
ชำยแดนประเทศออสเตรี ย นำท่ ำนเดินเที่ยวชมย่ ำน
เขตเมืองเก่ ำ ชมควำมสวยงำมของอำคำรบ้ ำนเรื อน
สมัยเก่ ำเป็ นแบบเฉพำะของสไตล์ บำร็ อค “นำท่ ำน
เข้ ำชม ห้ องสมุด แอบบีย์” Abbey Library ห้ องสมุด
ที่เก่ ำแก่ ที่สุดในสวิสฯ และเป็ นห้ องสมุดทำงศำสนำ
คริ สต์ที่ใหญ่ และเก่ำแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่
ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำมของห้ องสมุดเก่ำแก่ ที่ได้รับกำรขึน้ ทะเบียนมรดก

โลกจำกยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุด นั่งเล่น พักผ่อนที่ปูด้วยพรมสี แดงสุ ดเก๋ มีเวลำให้ท่ำน
ได้ชอ้ ปปิ้ งหรื อถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัยบริ เวณถนน Multergasse และ Spisergasse
เที่ยง  บริ กำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นน ำท่ำนเดิน ทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ ริ ทซ์ ” (180 กม.) เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกีฬำสกีที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่แสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขำและวิวทิวทัศน์
ของทะเลสำบอันสวยงำม นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำ ทีเต็มไปด้วยร้ำนค้ำและอำคำรเก่ำแก่ สวยงำม เก็บภำพวิว
ทะเลสำบเซนต์มอริ ทซ์ อิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย / นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั
ค่ำ
 บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง(1)
วันที่สามของการเดินทาง (3) เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์ นิน่า เอ็กซ์ เพรส(มรดกโลก)
นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาไดอาโวเลซซ่ า(Unseen) – เซนต์ มอริทซ์
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำคณะออกเดินทำงสู่ชำยแดนอิตำลี ผ่ำนชนบทอันหลำกหลำยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ
โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนย์กลำงในหุบ
เขำเล็กๆ ผูค้ นพูดภำษำอิตำลีและสถำปัตยกรรม
ของบ้ ำ น เรื อน ระหว่ ำ งท ำง ก็ ส ะท้ อ น ถึ ง
บรรยำกำศของอิต ำลี มีค วำมลำดชัน ที่เป็ นป่ ำ
ผสำน เป็ น ภู เขำสู งถึ ง 3,000 เม ตรท ำงทิ ศ
ตะวัน ออกและ 4,000 เมตรทำงทิ ศ ตะวัน ตก
โดยขอบฟ้ ำทำงทิศตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อมี ธำร
น้ ำแข็งและภูเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขำ
เบอร์ นี น ำ น าคณะนั่ ง รถไฟสายโรแมนติ ก
“เบอร์ นิ น่ าเอกซ์ เพรส” ซึ่ ง เป็ นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่ มีชื่ อ เสี ย งที่สุ ด ของประเทศสวิ สเซอร์ แ ลนด์
เพลิดเพลินกับบรรยำกำศทิวทัศน์ที่สวยงำมของทะเลสำบ ทุ่งหญ้ำหมู่บำ้ นชนบทที่สวยงำม ผ่ำนเส้นทำงหลำยจุด
ที่ถูกประกำศให้เป็ น “เส้ นทางสายมรดกโลก” ข้ำมเทือกเขำแอลป์ ที่ระดับควำมสูง 7,390 ฟิ ต ผ่ำนหนึ่งในทิวทัศน์
ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina)
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเช้ำไดอาโวเลซซ่ า (Diavolezza Mt.) สู่ ระดับควำมสูง 2,958 เมตร ยอดเขำนี้
เสมือนเป็ นไข่มุก เม็ด งำมแห่ งที่รำบสู งแองเกอ
ดิ น (Engadin) ซึ่ งตั้ง อยู่ ในแคว้น กรำวบึ น เดน
(Graubünden) แคว้นที่เก่ำแก่และยังคงใช้ภำษำโร
มำนซ์อยู่ กระเช้ำจะน ำท่ำนขึ้นสู่ ยอดเขำหิ มะสู ง
3,000 เมตรภำยใน 30 นำที จำกนั้นนำท่ำนชมวิว
ควำมสวยงำมของยอดเขำแอล์ปตะวัน ออก ที่มี
ยอดเขำที่ สวยงำมอยู่รวมกัน มำกมำย เช่น ยอด
เข ำพิ ซ เบ อร์ นิ น่ ำ (Piz Bernina Peak), โ ค ร
ว ำ ท ส์ ซ (Corvatsch), ไ ด อ ำ โ ว เ ล ซ ซ่ ำ
(Diavolezza) และเขำลำกัลบ์ (Lagalb) เป็ นจุด เด่ น ท่ ำนจะเห็น ธำรน้ ำแข็งเพอร์ สและมอร์ เตอรัทส์ (Pers and
Morteratsch Glaciers) ที่สวยงำมอย่ำงชัดเจนมีเวลำให้ทุกท่ำนเดิน เด่น ชมวิวในลำนหิ มะอย่ำงจุใจหรื อเลือกซื้ อ
สินค้ำที่ระลึกในตัวอำคำร ท่ำนสำมำรถจิบกำแฟหรื อโกโก้ร้อนชมวิวสวยๆได้อย่ำงเต็มที่
***ในกรณี ที่ ยอดเขำ Diavolezza Mt. ปิ ด เนื่ องมำจำกสภำพอำกำศไม่ เอื้ออำนวย หรื อกำรปิ ดเพื่ อปรั บปรุ ง
ซ่ อมแซมกระเช้ ำ บริ ษัทฯ ขอเปลี่ยนไปขึน้ ที่ ยอดเขำ piz corvatsch แทน***
ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงลงสู่สถำนีพอนเตรสซิน่ำ เดินทำงเข้ำสู่ที่พกั เมืองเซนต์มอริ ซท์
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง(2)
วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
เช้ำ

เซนต์ มอริทซ์ – นัง่ รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส – อันเดอร์ แมท
พักในเมืองเซอร์ แมท

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาคณะสั มผัสประสบการณ์ กับการนั่งรถไฟ “กลาเซี ยร์ เอ็กซเพรส”
Glacier Express (ช่ วงการเดิน ทางที่ สวยสุ ด ของเส้ น ทางกลาเซี ย ร์
เอ็กซ์ เพรส ระหว่ างเมืองเซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์ แมท) ผ่ำนชมภูมิ
ประเทศที่งดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีท้ งั อุโ มงค์, สะพำน, หุ บเหว,
สวิ ส ฯ แกรนด์ แ คนยอน และหุ บ เขำที่ สู ง 2,000 กว่ ำ เมตร ตลอด
เส้ น ทำงท่ ำนสำมำรถชมยอดเขำที่ ป กคลุ ม ด้ว ยธำรน้ ำแข็ งเจ้ำของ

เส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ที่พำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่ำงทำง จะผ่ำนสะพำน

ข้ำมช่องเขำ (Landwasser Viaduct) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ.1902
โดยมีช่องโค้งรับน้ ำหนังถึงหกช่อง และมีควำมสู งถึง 65 เมตร จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับควำมสู งขึ้นเรื่ อยๆ
จนถึงจุดสู งสุ ด ของเส้น ทำงรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริ เวณโอเบอรำลพ์ พำส (Oberalp Pass) จำกนั้นรถไฟจะ
ค่อยๆวิ่งลงเขำสู่ “เมืองอันเดอร์ แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ำรัก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ำย

มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ เมือ งเซอร์ แมท”

Zermatt โดยรถโค้ช ปรั บ อำกำศและเส้ น ทำง

ค่ำ

จะต้องผ่ำนอุโมงค์ฟูร์ก้ำ พำส (Furka Pass) ที่มี
ควำมยำวถึง 15,407 เมตร ที่ สำคัญคือต้องเอำรถ
โค้ชขึ้น โดยสำรรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์น้ ี จำกนั้น
รถโค้ชจะวิ่งผ่ ำนเมื องเล็ ก ๆ จนกระทั่งถึงเมื อ ง
แทส (Tasch) เรำต้องเปลี่ยนพำหนะเป็ น Shuttle
Train (ใช้เวลำ 15 นำที) เนื่องจำกหมู่บำ้ นเซอร์แม
ทไม่อนุญำตให้รถยนต์ (น้ ำมัน) วิ่งในเมือง เซอร์
แมทตำกอำกำศที่สวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนควำมสู งกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต ) เป็ นเมืองซึ่ งสงวน
สถำนที่ไว้ให้มีแต่อำกำศบริ สุทธิ์ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊สและน้ ำมันเข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถม้ำที่มีไว้บริ กำร
นักท่องเที่ยว ซึ่งท่ำนจะประทับจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงครั้งนี้ อิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมืองหรื อถ่ำยรู ป
ตำมอัธ ยำศัย *** ขบวนรถไฟกลำเซี ย ร์ เอ็ก ซ์ เพรส จะหยุด ให้ บริ ก ำรเพื่ อปรั บปรุ งตู้ ข บวน ระหว่ ำงวัน ที่
25 ต.ค.-11 ธ.ค. 64 ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดให้ ท่ำนนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้ นทำงเดียวกันแทน ***
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิ ดจะเปลี่ยนเป็ นพื้นเมือง)

พักที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
เซอร์ แมท – นัง่ รถไฟ ขึน้ ยอดเขากรอเนอร์ แกรท
ชมยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – ลูเคอร์ บาด
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำคณะเดินสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่ เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีควำมสูงกว่ำ 3,000
เมตรเหนือระดับน้ ำ ทะเล ชมควำมงำมของยอด
เขำแมทเทอร์ ฮ อร์ น (จำกจุ ด ชมวิ ว กรอนเนอ
แกรต) ซึ่ งมี ค วำมสู งกว่ ำ 4,478 เมตรเหนื อ
ระดั บ น้ ำทะเล ซึ่ งท่ ำน สำมำรถเห็ นอยู่ แค่
เอื้ อ ม ชื่ น ช ม กั บ ทิ ว ทั ศ น์ เห นื อ ม่ ำน เม ฆ
เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อนั งดงำมของหิ มะซึ่งปก
คลุมยอดเขำตัด กับสี ฟ้ำเข้มของท้องฟ้ ำ ยอดเขำ
ทรงปิ รำมิดที่มีปลำยคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตำ
จนรำชำกำร์ ตู น วอล์ท ดี ส นี ย์ น ำไปเป็ นแบบเครื่ อ งเล่ น บิ๊ ก ธัน เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุ ก ดี ส นี ย์แ ลนด์
ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงำมยิ่งนัก ได้เวลำสมควรนำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้นระหว่ำงทำงนำ

ท่ ำ นแวะลงที่ ส ถำนี Rottenborden ให้ ท่ ำ น
ถ่ำยรู ป คู่ กับ “ทะเลสำบริ ฟ เฟลซี (Riffelsee)
ทะเลสำบบนเขำที่ท่ ำนสำมำรถถ่ำยรู ป ยอดเขำ
แมทเธอร์ ฮ อร์ น อีก จุด หนึ่ ง ท่ำนจะเห็น ภำพเงำ
สะท้อนของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสำบ
งดงำม ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซอร์
แมทมีเวลาให้ ใ ห้ คณะได้ เดิน ชมเมืองเซอร์ แ มท
อย่ างจุใจ น าท่ านชมความงามของยอดเขาแมท
เทอร์ ฮอร์ น จำกเมืองเซอร์แมท ซึ่ งมีค วำมสู งกว่ำ 4,478 เมตรเหนื อระดับน้ ำทะเล ซึ่ งท่ำนสำมำรถเห็น อยู่ แค่
เอื้อม ชื่ นชมกับทิวทัศน์ เหนือม่ำนเมฆเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อนั งดงำมของหิ มะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงำมยิ่งนัก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ ส ระทุ ก ท่ ำนเดิ น ชมเมื อ งเบทเทนแอล์ป ตำม
อัธยำศัย จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองน้ ำแร่ ลู
เคอบำร์ ด(Leukerbad) เมืองน่ ำรัก ที่ต้ งั อยู่ในหุ บ
เขำแสนสวยงำมสุดบรรยำย นำท่ำนเช็ค-อินเข้ำสู่ ที่
พักโรงแรมให้ท่ำนได้มีโอกำสลงแช่น้ ำแร่ ใน

LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์บำดนั้นเป็ นเมืองน้ ำแร่ ที่มีชื่อเสี ยงมำเป็ นพันปี ตั้งแต่

ค่ำ

ยุคโรมัน ปั จจุบนั เมืองลูเคอบำร์ดเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมหรู และถนนคนเดินที่น่ำรัก เป็ นเสน่ ห์ดึงดูดเหล่ำเซเลป,
นักกีฬำและเหล่ำไฮโซผูร้ ่ ำรวยในยุโรปและอเมริ กำมำใช้บริ กำรในทุกๆฤดู เนื่องจำกน้ ำแร่ จะเป็ นธรรมชำติแบบ
สุดๆ แล้วยังมีกำรพิสูจน์จำกวงกำรแพทย์ถึงกำรช่วยบำบัดโรคไขข้อ และบำรุ งผิวหนังได้อย่ำงดี
 บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่: HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง (6)
ลูเคอบาร์ ด – หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล
มองเทรอซ์ – โลซานน์ – อินเทอร์ ลาเค่น
เช้ำ

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ หมู่บำ้ นเอเกิล (Aigle) นำท่ำนเข้ำชมปรำสำทเอเกิล แห่งยุคกลำง ที่สร้ำงมำตั้งแต่
ปี ค.ศ.1475 ผ่ ำ นศึ ก สงครำมสมั ย เบอร์ กั น ดี
ปัจจุบนั ตัวปรำสำทรำยล้อมด้วยไร่ องุ่น กว้ำงไกล
สุ ด สำยตำ ตัวปรำสำทมี ควำมงดงำมแบบยุค

กลำง หอคอยสู ง ตระหง่ำ นถึ ง สำมหอคอย
ปัจจุบนั ตัวปรำสำทได้ดดั แปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์
ไวน์ ( Wine Museum) น ำท่ ำนเดิ น ชมประวัติ
ควำมเป็ นมำขององุ่น และไวน์ช นิ ดต่ำงๆ น ำ
คณะออกเดิ น ทำงสู่ เ มื อ ง “มองเทรอซ์ ”
Montreux (10 กม.) เมืองพักผ่อนตำกอำกำศที่
มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริ มทะเลสำบ
เจนี ว ำ ซึ่ ง ได้รั บ สมญำนำมว่ำเป็ น “ไข่ มุ ก แห่ ง
ริ เวีย ร่ าสวิสฯ” คฤหำสน์ และโรงแรมหรู ข อง
เมืองนี้เรี ยงรำยริ มถนนเรี ยบทะเลสำบที่ยำวถึง 15
กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพ ที่ระลึก กับ

“ปราสาทชิ ล ลอง” chateau de chillon ซึ่ ง
สร้ำงขึ้นโดยบัญชำของท่ำนเคำท์ ปี เตอร์ ออฟ ซำ

วอย หรื อที่รู้จกั กันแพร่ หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรำนของ
เคำน์และดยุคแห่งซำวอย
เที่ยง  บริ กำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาคณะสู่เมืองโลซานน์ ชมบรรยากาศของเมืองพร้ อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้ าพิพิธภัณฑ์ โอลิมปิ กที่
ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่ำแก่ต้งั แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่ง
ทะเลสำบ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซำนน์ยงั เป็ น
เมืองที่สมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่
ครั้งที่เสด็จฯไปดูงำนและศึกษำด้ำนสำธำรณสุข
และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็ นที่ประทับถำวรของ
ในหลวง 2 พระองค์ (รัชกำลที่ 8 และรัชกำลที่ 9) ใน
ปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็ นผูน้ ำครอบครัวเพียง
ลำพังในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสที่เป็ นใน
หลวงของชำวไทย 2 พระองค์ จำกนั้นเดินทำงสู่
เมืองอินเทอลำเค่น จำกนั้นนำคณะเดินทำงสู่ “เมือง
อินเทอร์ ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำง
เมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอันลือชื่อ, นำฬิกำดอกไม้, สถำนคำสิโน ฯลฯ
ค่ำ
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่ านจะได้ ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั

พักที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรื อระดับใกล้เคียง
วันเจ็ดของการเดินทาง (7)
อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถา้ น้าแข็ง
เลาเทอบรุนเนน – น้าตกสเตาบอร์ ก – เมืองลูเซิร์น
เช้ำ

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุนเนน” ชมวิว น้ ำตกชเตำบ์บำค
(Staubbach Waterfall) ที่ ไ หลลงมำจำกหน้ ำ ผำเสมื อ นเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องหมู่ บ้ำนแห่ งนี้ จำกนั้น นั่ง รถไฟฟั น เฟื อง สู่
“ยอดเขำจุงเฟรำ” ที่ได้ชื่อว่ำ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป”
เป็ นพื้น ที่มรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยน

ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถำนีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ควำมสู งถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป” ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำ เป็ น Top of Europe ชม “ถ้าน้ าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชม
งำนแกะสลักน้ ำแข็งที่สวยงำมอยู่ใต้ธำรน้ ำแข็ง 30 เมตร เก็บภำพควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของของธำรน้ ำแข็ง
Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์ จำกนั้นอิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอย่ำงเต็มอิ่ม สำหรับภำยใน
ตัวอำคำรจุงเฟรำยังมีห้องนิศรรษกำรเกี่ยวกับประวัติกำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำนจำหน่ำยช็อคโกแลตลินน์,
ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจำหน่ำยของที่ระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจำกยอดเขำแห่งนี้
ได้อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่ำนเดินทำงลงเขำด้วยรถไฟ ฟันเฟื องสู่สถำนีไอเกอร์
(Eiger) จากนั้น โดยสารกระเช้ าชมวิวเทื อกเขาแอล์ ป
(THE V-CABLEWAY) ลงสู่ สถำนี กริ ลเดลวำล์ ว
กรุ นด์ ซึ่งใช้เวลำเพียง 12 นำทีเท่ำนั้น / จำกนั้นนำท่ำน

ออกเดิ น ทำงสู่ เมื อ งลูเซิ ร์น เดิ น ทำงถึ งเมื อ งลูเซิ ร์ น
(Lucerne) น ำคณะไปถ่ ำ ยรู ป กั บ “อนุ ส ำวรี ย์สิ ง โต”
อนุสรณ์รำลึกถึงกำรเสี ยชี วิต ของทหำรสวิสฯผูถ้ วำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวตั ิใหญ่
ฝรั่งเศส นำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดิน ข้ำม “สะพำนไม้คำเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็ นสะพำนไม้ที่มี
หลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่น้ ำรุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ง
สร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และ
เขตเมื องเก่ ำในฝั่ งเหนื อ น ำท่ ำนเดิ น ทำงเข้ำสู่ บ ริ เวณ
จัตุ รัส ใจกลำงเมือ ง “ชวำเน่ น ท์พ ลัท ซ์ ” อิ ส ระกับ กำร
เดินยวชมบรรยำกำศของเมือง หรื อชมควำมสวยงำมของ
ทะเลสำบลูเซิร์น ตำมอัธยำศัย
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ค่ำ

พักที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรื อระดับใกล้เคียง
**กรณี ที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรื อติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดพักที่ เมืองเวกกิสหรื อเมืองใกล้เคียงแทน**

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
เช้ำ

ลูเซิร์น – ล่องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขาริกิ
ซูริค – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำ ท่ ำ น ล่ อ ง เรื อ ท ะ เล ส ำ บ ลู เซิ ร์ น ห รื อ
ทะเลสำบเวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบสี่ พนั ธ
รัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่ำสวยสุ ดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนำด
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี
ควำมงดงำมของทัศนี ยภำพอยู่ท่ ำมกลำงหุ บ เขำ
โอบล้อมด้วยยอดเขำริ กิและยอดเขำพิลำตุส ทำให้
วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ดู ง ดงำมยิ่ ง ขึ้ นซึ่ งเป็ นทะเลสำบที่
สวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน ก็
จะเห็ น ภู เ ขำโอบล้ อ ม เพื่ อชมควำมงำมของ
บ้ำนเรื อนบนเนิ นเขำตลอดสองฝั่ง ที่สวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติ ค นำท่ำนขึ้นฝั่ง ณ
“เมืองวิทซ์เนำ”
นำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็ นรถไฟฟันเฟื องที่สำมำรถขึ้นยอดเขำได้แห่งแรกของยุโรป
และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำมรอยละคร “อย่ำลืมฉัน”
สัมผัสกับฉำกจบที่แสนโรแมนติ ก บนยอดเขำริ กิ RIGI
KULM ซึ่งเป็ นเทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์
เป็ นที่รู้จกั กันในฐำนะ “รำชินีแห่งเทือกเขำ” โดยยอดที่สูง
ที่สุด มีค วำมสู งถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่ำนสำมำรถชมวิว
ทิ ว ทัศ น์ อัน งดงำมของเทื อ กเขำแอลป์ (The Alps) ที่ มี
ควำมสวยงำมและซึมซับกับบรรยำกำศอันเป็ นธรรมชำติ
แท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศำ
เที่ยง บริ กำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนสู่ บริ เวณ จุดชมวิว ให้ท่ำนได้อิสระจนถึงเวลำสมควรนำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่เมือง “อาร์ ธ-โกเดา”
จากนั้ นเดินทางสู่ “เมืองซูริค” Zurich ศูน ย์กลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซึ่ งมอบชีวิตชีว ำ
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ต้ งั อยู่ริมฝั่ง “แม่ น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถำปั ตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริ เวณริ มฝั่งทะเลสำบซูริค...นำคณะชม
ควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์ เซ็น ต์ ปีเตอร์ " โบสถ์
แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นำฬิกำซึ่งเป็ นนำฬิกำที่มีขนำดใหญ่
ที่สุดกว่ำโบสถ์อื่นๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่น
เที่ยวชมบรรยำกำศเรี ยบแม่น้ ำลิมแม็ท บริ เวณถนน “ลิ

ค่ำ

มแม็ทคีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้ งของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พัก: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9)
ซูริค – น้าตกไรน์ – เดินทางกลับ
เช้ำ

 บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าคณะออกเดิน ทางเข้ าสู่ “เมื อ งซาฟเฮาส์ เซ่ น ”

Schaffhausen เมือ งชายแดนเยอรมัน -สวิสฯ ชม
ความสวยงามของ “น้ าตกไรน์ ” (Rhine Falls)
ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่สำคัญที่สุด
ในยุโรป แม่น้ ำแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรละลำยของหิมะ
จำกเทือกเขำแอลป์ เริ่ มจำกเป็ นลำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิค
เท่น สไตน์ เข้ำสู่ ทะเลสำบคอนสแตนท์ที่ก้ ัน พรหม
แดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กบั เยอรมันนี ส่วนที่ลน้
ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ ำไรน์
สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็ น “น้าตกไรน์ ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ได้เวลำอัน
ควรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค (47 กม.) นาคณะเช็คอิน และทา TAX REFUNED
13.15 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันทีส่ ิบของการเดินทาง (10)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
******************************************************
* หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดิน ทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ต ำมควำมเหมะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมำยให้ หั ว หน้ ำทัว ร์ ผู ้น ำทัว ร์ มี อ ำนำจตัด สิ น ใจ ณ ขณะนั้ นทั้งนี้ กำรตัด สิ น ใจ จะค ำนึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปพนักงานขับรถ
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่ำน

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

12 – 21 พ.ย.64***
137,900
137,900
132,900
03 – 12 ธ.ค.64
137,900
137,900
132,900
29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65***
142,900
142,900
137,900
21 – 30 ม.ค.65
137,900
137,900
132,900
11 – 20 ก.พ.65
137,900
137,900
132,900
18 – 27 มี.ค.65
137,900
137,900
132,900
*** ต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ***
กรุณาสารองที่นั่งล่องหน้ าอย่างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

พักเดี่ยว

18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900

***ทริปเดินทาง 12-21 พ.ย., 03-12 ธ.ค.64ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริ กำรเพื่อปรับปรุ งตูข้ บวน ระหว่ำง
วันที่ 25 ต.ค.-11 ธ.ค. 64 ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดให้ท่ำนนัง่ รถไฟขบวนอื่นในเส้นทำงเดียวกันแทน
***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่พกั ในเมืองเซอร์แมท เนื่องจำกช่วงปี ใหม่โรงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจำนวนจำกัดและทำงโรงแรมบังคับให้พกั อย่ำงน้อย 4 คืน (เรำจะปรับเปลี่ยนไปพักในโรงแรมในเมืองใกล้เคียง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- ซูริค-กรุ งเทพฯ
2. ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ใน
แถบที่มีอุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล เทรดแฟร์หรื อกำรประชุม
ต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน
กำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
5. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

7. ค่ำประกันสุขภำพและกำรเกิดอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 5,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำน
อำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิม่ **
8. ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป
9. น้ ำดื่มบริ กำรบนรถโค้ชทุกวัน
10. ค่ำพนัก งำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พัก (กรุ ณ ำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรี ย บร้อยก่อนรถออกทุก ครั้ง) หำกท่ำนลืม
สัมภำระไว้ในห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสูญหำยได้
*** บำงโรงแรมมีพนักงำนยกกระเป๋ ำไม่พอทำให้เกิดควำมล้ำช้ำ ท่ำนสำมำรถนำสัมภำระขึ้นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท ต่อท่ำนต่อวัน(1,000) ***หำกท่ำนประทับใจในกำรบริ กำร***

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณ ำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 65,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดิน ทำง Passport
มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณ ำชำระก่อนกำรเดิน ทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน มิฉะนั้น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20
ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
4. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษ ทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ำรองที่นงั่ ครบ 10 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต
เนื่องจำกบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดิ น ทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ เต็ม ทำงบริ ษ ัทต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยื่น วีซ่ำเดี่ ยว ซึ่ งทำงท่ำน
จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อำนวยควำมสะดวก
3. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำน
ที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำดำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ
- ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมำจริ ง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋
ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%
6. ทำงบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะ
สำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้น ท่ำนควรจะให้ก รุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ
7. ในกรณี ที่เกิดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรื อกระเป๋ ำเดินทำงไม่มำตำมกำหนด ทำงบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้อง
ค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้กบั ท่ำน ซึ่งกำรพิจำรณำขึ้นอยู่กบั กฎเกณฑ์ของสำยกำรบินเท่ำนั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน – คืนค่ำใช้จ่ำย 70% ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ำมัดจำที่ตอ้ ง
กำรัน ตีที่นั่งกับสำยกำรบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีกำรกำรัน ตีค่ำมัด จำที่พัก โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 70 % ของรำคำทัวร์
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA สวิตเซอร์ แลนด์
(ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
2. รู ปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยู่กบั ประเทศที่จะเดินทำง
3. หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุ ย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผูถ้ ือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
* ข้ำรำชกำรและนักเรี ยน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
4. หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อ
แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5
วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
6. สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสูติบตั ร 1 ชุด
7. สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด

8. สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด
9. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด
10. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูก ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทู ต ไม่คืน ค่ำธรรมเนี ยมที่ได้ชำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยื่น ค ำร้องใหม่ ก็ต ้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หำกสถำนทูตมีกำรเรี ยกสัมภำษณ์ ทำงบริ ษทั ฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุ เท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอัน เนื่ องมำจำกหลัก ฐำนในกำรขอยื่น วีซ่ ำปลอมหรื อผิด วัต ถุป ระสงค์ในกำรยื่น ขอวีซ่ ำ
ท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออก
เดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

