9 วัน 6 คืน อันซีน สวิส สมอลล์วลิ เลจ (บินตรง)
เที่ยวสวิสเมืองนอกกระแส เมืองเล็กๆ น่ ารัก นั่งรถไฟสาย VORALPEN, ขึน้ ยอดเขาเม้ าท์ เบร,
ชมธารน้าแข็ง อเล็ทช์ กลาเซียร์ (มรดกโลก)

เมษายน – ธันวาคม 2565
เริ่มต้ นที่ 104,900 บาท
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
ซูริค – เกาะไมนาว – ซังค์ กาลเลิน – นัง่ รถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซ์เพรส VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวิล –
ไอน์ซีเดิลน์ – ลูเซิร์น – ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ ซาสก้า – ลูกาโน (ขึ้นเขาเมาท์เบร)- โลกาโน –
เฟี ยช – มาร์ติญี - อีเวอร์ดง เล บาห์ – แกรนด์ซง – ฟรี บูร์ก – บาเซิล – อาเรา – ซูริค น้ าตกไรน์ – ชาฟฟ์ เฮาเซิน – ซูริค

30 เม.ย.-8 พ.ค./ 21-29 พ.ค./ 3-11 มิ.ย./ 17-25 ก.ย./ 8-16 ต.ค./
22-30 ต.ค./ 3-11 ธ.ค./ 30 ธ.ค. 65–7 ม.ค. 66

แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดเที่ยวบิน
วันเดินทาง

สนามบินต้นทาง

สนามบินปลายทาง

เที่ยวบิน

เวลาต้นทาง

วันที่สอง
วันที่แปด

กรุ งเทพฯ (BKK)
ซูริค (ZRH)
TG 970
01.05
ซูริค (ZRH)
กรุ งเทพฯ (BKK)
TG 971
13.30
***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ ตามประกาศของสายการบิน***

เวลาปลายทาง
07.50
05.30+1

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D สายการบินไทย แอร์เวย์ส (TG) ประตูทางเข้าที่ 1-4 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

กรุงเทพมหานคร – ซู ริค – เกาะไมนาว

01.05 น.

ออกเดินทางสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน TG 670 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ อาหารอาหาร ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครซูริค

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ท่านเดินทางสู่ เกาะไมนาว (Mainau Island) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เกาะพื้นที่ราว
0.45 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบ่ นทะเลสาบคอนสแตนซ์บริ เวณชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี
ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชม เกาะแห่งนี้ถือครองและบริ หารงานโดยมูลนิธิ Lennart
Bernadotte ซึ่งต้นตระกูลเป็ นราชสกุลที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ของประเทศสวีเดน บนเกาะแห่งนี้มีการเพาะปลูก
พันธุ์พืชและสวนดอกไม้สวนงามผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาลตลอดทั้งปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชมความสวยงามของเกาะไมนาว ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ บารอคพาเลส (Baroque Palace) ซึ่งปัจจุบนั ยังใช้เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของขุนนางประจาตระกูล Bernadotte และเป็ นสานักงานบริ หารงานของตระกูล ส่ วนชั้นล่างเป็ นคาเฟ่ และ
ร้านขายของฝากที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้ใช้บริ การ อิสระให้ท่านเดินชมสวนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถเลือกเดิน
ชมสถานที่หลากหลายบนเกาะไมนาวแห่งนี้ อาทิ เช่น โบสถ์เซนต์มาเรี ยน (Palace Church St. Marian) สวนผีเสื้ อ
(Butterfly House) สวนปาล์มเรื อนกระจก (Palm House) ฯลฯ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองซังท์ กาลเลิน
(St.Gallen) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
ถึงซังท์ กาลเลิน นาท่านเข้าสู่ที่พกั เพื่อเช็คอิน

ค่า

รับประทานอาหารค่าแบบท้องถิ่น ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมที่เมืองซังต์ กาลเลิน ไม่ สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียง ให้ กับคณะแทน***

วันที่สาม

ซังท์ กาลเลิน – นั่งรถไฟสาย VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์ สวิล –ไอน์ ซีเดิลน์ – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านชม เมืองซังท์ กาลเลิน (St.Gallen) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องและเข้มแข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมัย
ยุค กลาง น าท่ า นเข้าชม โบสถ์ซัง ท์ก าลเลิ น (St Gallen Cathedral) สร้ างขึ้ น ตามสถาปั ต ยกรรมสไตล์บ ารอคเมื่ อ
ศตวรรษที่ 8 ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรม
ฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโล นาท่านเข้าชม
ห้องสมุ ดแห่ งส านัก สงฆ์ซัง ท์ก าล (The Abbey Library of St.Gall) ซึ่ งถู ก ยกย่องให้เป็ นห้ องสมุ ดที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดใน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และเป็ นหนึ่ งในห้องสมุดที่สวยงามที่สุดแห่ งต้นๆ ของโลก ปั จจุบนั มีคอลเลคชัน่ หนังสื อ
เก่ าแก่ เก็บอยู่ในห้องสมุดแห่ งนี้ ราว 160,000 เล่ม นาท่านชมห้องโถงสไตล์บารอค (Baroque Hall) ที่ มีการตกแต่ง
สไตล์ลาวิช รอคโคโค รวมถึ งภาพเขี ยนเฟรสโก้ป ระดับ ผนังอย่างสวยงาม จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟ
ประจ าเมื อ ง เพื่ อ ขึ้ น รถไฟสายโฟราลเพนเอ็ ก ซ์ เพรส VORALPEN EXPRESS มุ่ ง หน้ า สู่ เมื อ งรั พ เพอร์ สวิ ล
(Rapperswil) รถไฟสายนี้เป็ นหนึ่ งในรถไฟสายอันซีน ที่ยงั ไม่ค่อยโด่งดังในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวไทย โดยรถไฟสาย
นี้ จะวิ่งจากสถานี ตน้ ทาง เมืองซังท์ กาลเลิน สู่ สถานี ปลายทาง เมืองลูเซิ ร์น เปิ ดให้บริ การครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
อิสระให้ท่านเพลินเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางผ่านหุบเขาในภูมิภาค Toggenburg ระหว่างการนัง่ รถไฟสู่ เมืองรัพ
เพอร์สวิลตลอดระยะเวลาราว 54 นาที (หากขบวนรถไฟ Volrapen Express ในวันเดินทางไม่ สามารถรองรั บคณะได้
บริ ษัทจะจัดหารถไฟขบวนอื่นให้ ทดแทน)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมือง รัพเพอร์ สวิล (Rapperswil) หรื อชื่อเต็มคือ Rapperswil-Jona ซึ่ งเดิมแยกเป็ นสองเมืองกับเมือง
Jona จนกระทัง่ รวมเป็ นเมื องเดียวกันเมื่อปี ค.ศ.2007 ทาให้กลายเป็ นเมืองใหญ่ลาดับที่สองในแคว้นซังท์ กาลเลิน
เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งดอกกุหลาบ (City of Rose) นี้ เป็ นเมืองริ มทะเลสาบซูริค ที่มีประชากรอาศัยเพียง
ราว 30,000 คน และเป็ นเมืองที่ความสาคัญทางคมนาคมทางรถไฟทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสวิตเซอร์ แลนด์
โดยเป็ นจุดเชื่อมต่อการจราจรที่สาคัญที่สุดในภูมิภาคสาหรับรถไฟสายต่างๆ นาท่านเข้าชม ปราสาทรัพเพอร์ สวิล
(Rapperswill Castle) ป้ อมปราสาทโบราณสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 โดยผูค้ รองเมืองอิสระหรื อท่านเคาท์
แห่ งรัพ เพอร์ ส วิลในอดี ต แลนด์มาร์ คส าคัญ ประจาเมื องแห่ งนี้ ต้ งั อยู่เหนื อเมื องรั พ เพอร์ ส วิล และสามารถเห็ นวิว
ทะเลสาบซูริคและเทือกเขาแอลป์ ได้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไอน์ ซีเดิลน์ (Einsiedeln) (ระยะทาง
193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) เพื่อเข้าชม สานักสงฆ์แห่ งไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln Abbey) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี
ค.ศ.934 เพื่ออุทิศแก่ นักบวช Saint Meinrad และปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งในเส้นทางแสวงบุญของชาวคริ สต์ที่สาคัญที่สุด
แห่ งหนึ่ งในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอค ที่มีความขลังและสวยงามเป็ น
อย่างยิง่ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั HOTEL CONTINENTAL PARK LUZERN **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ ซาสก้ า – ลูกาโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาเวอเตซโซ (Lavertezzo) (ระยะทาง 169 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ทางตอน
ใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในแคว้นติชิโน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ แม่น้ าเวอร์ซาสก้า (Verzasca River) หรื อแม่น้ า
คริ สตัล (Crystal River) แม่น้ าแห่ งอัญมณี ที่ต้ งั อยู่ใจกลางหุ บเขาสวิสแอลป์ ส มีความโดดเด่นในเรื่ องของความใส
สะอาดราวกับคริ สตัล โดยจุดที่ลึกสุดของแม่น้ าสายนี้อยู่ที มีลึกถึง 50 ฟุต และมีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร โดยแม่น้ า
สายนี้ มีตน้ กาเนิ ดจากเทือกเขา Pizzo Barone และไหลลงสู่ ทะเลสาบมาจจิออเร (Lake Maggiore) จุดเด่นของสถานที่
แห่ งนี้ คื อแม่ น้ าเวอร์ ซ าสก้าคื อมี สี เขี ยวอมฟ้ า หรื อที่ เราเรี ยกกันว่า เทอร์ ควอยส์ (Turquoise) นั่น เอง น าท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ สะพานหิ นโรมัน (Ponte Dei Salti) ซึ่ งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ขา้ มแม่น้ าแห่ งอัญมณี สายนี้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)
ถึงลูกาโน นาท่านขึ้นรถรางไต่เขาขึ้นสู่ ยอดเขาเมาท์เบร (Mount Bre) ยอดเขาระดับความสูง 925 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันออกของเมืองลูกาโน เมาท์เบร ถูกขนานนามว่า เป็ นหนึ่งในยอดเขาที่มีความสวยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวที่มี
ชื่อเสี ยงประจาเมือง ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบลูกาโนและตัวเมือง รวมถึงเทือกเขาในแคว้นติชิโนได้อย่าง
งดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนเขา

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับลงสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) และเที่ยงชมเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจานวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่
ริ มทะเลสาบลูกาโน (Lake Lugano) ที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี ลูกาโนได้ชื่อว่า
เมืองหลวงแห่งพันธรัฐ ทิซิโน (Ticino) ที่มีบรรยากาศแบบสวิส–อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสริ เวียร่ า”
ในฐานะเป็ นเมืองตากอากาศของชาวสวิส อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศริ มทะเลสาบลูกาโน จากนั้นนาท่านชม
ความงดงามของ ย่านเมืองเก่า (Old Town) ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองที่มีลกั ษณะเป็ นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์ เรเนียนและ
ยังเป็ นที่ต้ งั ของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ถนนช้อปปิ้ งสาย Via Nassa
(***ร้ านค้ าในสวิตเซอร์ แลนด์ ส่วนมากปิ ดให้ บริ การในวันอาทิตย์ )

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั VILLA SASS ****หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมที่เมืองลูกาโนไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้ กับคณะแทน***

วันที่ห้า

โลกาโน – เฟี ยช – เอกิสฮอร์ น - โลซานน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งโลกาโน (Locarno) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อี ก หนึ่ งเมื อ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของแคว้นติชิโน เมืองโลกาโนตั้งอยู่ริมทะเลสาบมาจจิออเร (Lake Maggiore) มีประชากรอาศัย
อยูเ่ พียงราว 16,000 คน นาท่านนัง่ รถรางไต่เขาขึ้นสู่ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาดอนน่าเดลซัสโซ (Sacred Mount Madonna del
Sasso) อันเป็ นที่ต้ งั ของวิหารที่มีความสาคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สาคัญที่สุดในเขตติชิโน สร้างอยูบ่ นหน้า
ผาเหนื อเมืองโลกาโน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1487 ภายในตัวโบสถ์และตามผนังของกลุ่มอาคารมีภาพเขียนจิตรกรรม
ฝาหนังหรื อที่เรี ยกว่า “เฟรสโก้” จากนั้นนาท่านเที่ยวชม เมืองเก่า (Old Town) เริ่ มจากจัตุรัสกลางประจาเมือง หรื อ
Piazza Grande ผ่านชมแวะถ่ ายรู ป กั บ โบสถ์ที่ ต้ ังอยู่รายล้อมจัตุ รัส แห่ ง นี้ ไม่ ว่าจะเป็ นโบสถ์เซนต์ แอนโตนิ โอ
(Church of St Antonio) หรื อ โบสถ์ซาน ฟรานเซสโก้ (Church of San Francesco)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟี ยช (Fiesch) ตรงสู่ สถานีเฟี ยช (Fiesch Station) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) ที่ต้ งั อยู่ในหุ บเขาแคว้นวาเลส นาท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่ ยอดเขาเอกิสฮอร์ น (Eggishorn) ที่จุดชมวิ
วอเล็ท ช์ อารี น่า (Aletsch Arena) ณ ความสู ง 2,869 เมตรเหนื อระดับ น้ าทะเล ซึ่ งจากจุ ดนี้ ส ามารถเห็ นยอดเขาทั่ว
สวิตเซอร์แลนด์ได้หลายยอดเลยทีเดียว รวมถึงยอดเขายุงเฟราด้วย นาท่านชมธารน้ าแข็ง อเล็ทช์ กลาเซี ยร์ (Aletsch
Glacier) ธารน้ า แข็ง ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ดในเทื อ กเขาแอลป์ มี ค วามยาวทั้ง สิ้ น กว่า 23 กิ โลเมตร และหน้ากว้างกว่า 1.8
กิโลเมตร ธารน้ าแข็งอเล็ทช์ กลาเซี ยร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาสวิสแอลป์ ร่ วมกับยุงเฟรา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้ งั แต่ปี ค.ศ.2007 (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านบันทึกภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย (***การให้ บริ การของกระเช้ าขึน้ เขา ขึน้ กับสภาวะอากาศในวันเดินทางและประกาศของผู้
ให้ บริ การกระเช้ า)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนเขา

บ่าย

หลังลงจากยอดเขานาท่านเดินทางต่อสู่ เมื องมาร์ ติญี (Martigny) (ระยะทาง 99 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที ) ตั้งอยู่ในเขตมองเทรอซ์ ณ จุดบรรจบของ แหล่งกาเนิ ดสุ นัขพันธุ์ เซนท์ เบอร์ นาร์ ดอันโด่งดัง เมื องนี้ เชื่ อม
ต่อ ไปยัง ประเทศอิ ต าลี และประเทศฝรั่ งเศสได้ แม้มี ป ระชากรเพี ย งราว 17,000 คน แต่ มี ค วามยิ่ งใหญ่ ใ นด้า น
ประวัติศาสตร์ ของตั้งแต่ยุคจักรวรรดิ โรมัน ย้อนไปเมื่อราวคริ สต์ศตวรรษที่ 5 ที่ชาว กอล (Gallo) อพยพลงมาจาก

ตอนกลางของฝรั่งเศสเพื่อตั้งถิ่นฐานแถบนี้ เมื่อรบแพ้ชาวโรมัน ชาวกอลมีภาษาเป็ นของตนเอง เรี ยกว่า Gaullish ซึ่ ง
เป็ นรากของอีกหลายภาษาในหลายประเทศของยุโรป ท่านจะเห็นประจักษ์หลักฐาน อาทิ ป้อมปราการและปราสาท
Batiaz อายุกว่า 800 ปี แวะให้ท่านถ่ายรู ปกับ สะพาน Port de la Batiaz สะพานไม้เก่าแก่สร้างสมัยศตวรรษที่ 16 ใช้
ข้ามแม่น้ า Dranse ซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบเจนีวา เป็ นสะพานไม้แห่งเดียวที่ยงั ใช้การได้หลงเหลือมาจนปัจจุบนั
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั HOTEL xxxx ****หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมที่เมืองลูกาโนไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้ กับคณะแทน***

วันที่หก

อีเวอร์ ดง เล บาห์ – แกรนด์ซง - ฟรีบูร์ก – บาเซิล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องอีเวอร์ ดง-เล-บาห์ (Yverdon-les-bains) เมืองทางตอนเหนื อของเมืองโลซานน์ มีประชากร
อาศัยเพียงราว 30,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเนอชาแตล (Neuchâtel) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ หากไม่
นับรวมทะเลสาบเลอมังค์ที่พรมแดนฝรั่งเศส และทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Konstanz) ที่พรมแดนเยอรมนี โอบ
ล้อมด้วยภูเขาจูรา (Jura Mountain) เมืองนี้มีชื่อเสี ยงทางด้านแหล่งน้ าแร่ ทางธรรมชาติและสปา นาท่านชม จัตุรัสกลาง
เมืองเก่า (Place Pestalozzi) ซึ่ งเป็ นแหล่งที่ต้ งั ของกลุ่มอาคารสาคัญประจาเมืองหลายอาคาร แวะถ่ายรู ปกับ ปราสาท
อีเวอร์ดง-เล-บาห์ (Chateau Yverdon-les-bains) ปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดย มาสเตอร์เจมส์ออฟ
เซนต์จอร์ จ นักออกแบบและสถาปนิ กชื่อดังแห่ งซาวอย ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากกษัตริ ยเ์ อดเวิร์ดที่ 1 แห่ ง
ราชวงศ์องั กฤษในการออกแบบและก่ อสร้ างปราสาททางตอนเหนื อของเวลส์ ปั จจุ บ ันปราสาทแห่ งนี้ ได้รับการ
อนุ รัก ษ์โดยรั ฐบาลสวิส ถูก ใช้เป็ นห้องสมุด และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ป ระจาเมื อง น าท่ านแวะถ่ายรู ป กับ โบสถ์อีเวอร์ ด ง
(Paroisse d'Yverdon-Temple) โบสถ์ประจาเมืองสไตล์บารอคที่ ต้ งั อยู่ไม่ไกลนักจากจตุรัสเมื องเก่า ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมื องแกรนด์ ซง (Grandson) (ระยะทาง 6 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ) เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนื อของ
เมื อ งอี เวอร์ ดง-เล-บาห์ มี ป ระชากรอาศัย ไม่ ถึ ง 3,500 คน น าท่ านแวะถ่ ายรู ป กับ ปราสาทแกรนด์ซ ง (Grandson
Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 11 สร้างขึ้นโดยต้นตระกูลแกรนด์ซง ตระกูลเก่าแก่ที่เรื องอานาจช่วง
ศตวรรษที่ 11-14 ปั จจุบนั ปราสาทแกรนด์ซงมีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่สองของประเทศและเป็ นหนึ่งในป้อมปราการ
ยุคกลางที่ได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดีที่สุ ดในสวิตเซอร์ แลนด์ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมื องฟรี บูร์ก (Fribourg)
(ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) อีกหนึ่ งเมืองเก่าแก่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ งมีแม่น้ า

แซนน์ที่แยกมาจากแม่น้ าอาเร่ ไหลผ่านใจกลางเมื องซึ่ งตั้งอยู่บนที่ ราบสู งระดับ 500-700 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มีการอนุรักษ์วฒั นธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไว้อย่างดีเยีย่ ม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ประจาเมืองฟรี บูร์ก หรื อโบสถ์แห่งเซนต์นิโคลัส (Cathedral of St.Nicolas) โบสถ์สไตล์
โกธิคที่ต้ งั ตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 13 และใช้เวลากว่า 200 ปี ในการก่อสร้างให้เสร็ จ
สิ้ นสมบูรณ์ สิ่ งที่มีชื่อเสี ยงของโบสถ์แห่ งนี้ คือกระจกสี เสตนกลาส (Stained Glass) ซึ่งออกแบบโดยจิตรกรชาวโปลิ
ชนาม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร์ (Jozef Mehoffer) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งถูกอนุรักษ์เป็ นหนึ่งในประติมากรรมทาง
ศาสนาสไตล์อาร์ ตนู โวที่สาคัญที่สุดชิ้นหนึ่ ง จากนั้นนาท่านท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ระยะทาง 130 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่ โมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนสายช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NOVOTEL BASEL CITY **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

บาเซิล – อาเรา – ซู ริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเที่ ย วชม เมื องบาเซิ ล (Basel) เมื องใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศรองจากนครซู ริค เป็ นเมื องชายแดน
เชื่อมต่อกับฝรั่งเศสและเยอรมนี ทาให้เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางการเดินทางเข้าออก 3 ประเทศ มีแม่น้ าไรน์ไหลผ่านกลาง
ใจเมื อ งท าให้ ตัวเมื อ ง แบ่ งออกเป็ น Klien Basel (Little Basel) ฝั่ งขวา และ Gross Basel (Great Basel) ฝั่ ง ซ้ าย เกิ ด
ชุมชนเมืองเมื่อราว 2 พันปี ก่อนโดยการตั้งรกรากของชนชาวเซลติก ต่อมาถูกชาวโรมัน และชาวแฟรงค์ของฝรั่งเศส
ยึดครองตามลาดับ ทิ้งศิลปะและวัฒนธรรมในยุคกลางไว้มากมาย ราวศตวรรษที่ 15 เมืองนี้ถูกขนานนามว่าเป็ นเมือง
เก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ยังคงสิ่ งก่อสร้างโบราณ น้ าพุเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ทุกซอกมุมเมืองทาให้บาเซิลมีเสน่ห์น่าค้นหา
ปั จจุบนั เป็ นเมืองทันสมัย เป็ นศูนย์กลางการผลิตยาที่สาคัญ นาท่านชม มหาวิหารมุนสเตอร์ (Basel Munster) สร้าง
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1019 บูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1356 หลังได้รับความเสี ยหายจากแผ่นดินไหว เป็ นสถาปัตยกรรมใน
ยุคกลางแบบโรมาเนสก์ผสมโกธิ ค โดดเด่นด้วยผนังทรายสี แดงด้านนอก มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสลับสี โดยมีสีเขียว
อันเป็ นเอกลัก ษณ์ ของอาคารในแถบนี้ เป็ นหลัก ภายในมี ภาพกระจกสี ภาพจิ ตรกรรม ภาพแกะสลัก นู นบรรยาย
เรื่ องราวทางศาสนา มีหลุมฝังศพของบิชอฟ (Bischof หรื อ Bishop)ในยุคต่างๆ รวมถึงสุ สานของนักคิดนักเขียน
เรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาอยูด่ ว้ ย บริ เวณโดยรอบมหาวิหารมีสวนให้พกั ผ่อนหย่อนใจของศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว

ที่ดา้ นหลังของมหาวิหารยังเป็ นจุดชมทิวทัศน์สะพานข้ามแม่น้ าไรน์ และ2 ฟากฝั่งตัวเมืองได้อีกด้วย จากนั้นนาท่าน
ชม Mittere Rheinbrucke สะพานข้ามแม่น้ าไรน์ที่เก่าแก่ที่สุด หนึ่ งในสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองบาเซิ ล เชิงสะพาน
จะมี รูป ปั้ นตัวแทนชนเผ่า Helvetia ซึ่ งเป็ นชนเผ่าบรรพบุ รุษ ของชาวสวิส ตั้งอยู่ จากนั้นน าท่านเที่ ย วชม ศาลาว่า
การเมือง Town Hall (Rathaus) อาคารสี แดงตั้งอยู่ในกลางเมืองในย่านเมืองเก่า Old Town สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่
14 หนึ่ งในสิ่ งสวยงามที่สุดในบาเซิล ยังคงใช้เป็ น อาคารรัฐบาลและรัฐสภาของเมือง ส่ วนตรงกลางลานหน้าศาลาว่า
การแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่รู้จกั ในนามจัตุรัสตลาด หรื อ Marktplatz เป็ นตลาดนัดผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่ชาวเมืองบาเซิ ลนิ ยมมา
จับจ่ายใช้สอยกัน และเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาพวกเนย
แข็งหรื อชีสหลากชนิ ด ไส้กรอก ขนมปั ง ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ได้เลือกมากมาย แล้วนาท่านชม หอคอย
โบราณ Spalentor หนึ่ งในสามหอคอยของแนวกาแพงเมือง และเป็ นป้ อมปราการเก่าแก่ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 15
ที่ ยงั หลงเหลื ออยู่จนถึ งปั จจุบ ัน ตัวหอคอยโดยเด่ น ด้วยยอดปลายที่ แหลม มุงหลังคาสลับ สี เขี ยวและเหลื องตั้ง
ตระหง่านคร่ อมกลางถนนและทางรถรางอย่างสง่างาม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

ท่านเดินทางสู่ เมื องอาเรา (Aarau) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวยุโรป ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งสวิสทางตอนเหนือของประเทศ
ไม่ไกลมากนักจากนครซูริค บาเซิล และลูเซิร์น สามหัวเมืองหลักของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอาเราเป็ นหนึ่งใน
เมืองประวัติศาสตร์ ที่ก่อตั้งขึ้นช่วงยุคกลางราวศตวรรษที่ 13 ริ มแม่น้ าอาเร่ หรื อส่ วนหนึ่ งของแม่น้ าไรน์ซ่ ึ งไหลทอด
ผ่านใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านเดินเที่ยวชมย่าน เมืองเก่าหรื อโอลด์ทาวน์ (Old Town) ที่ยงั คงกลิ่นอาย
ของประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งเต็มไปด้วยสิ่ งปลูกสร้างที่ บารุ งรักษามาตั้งแต่อดี ตกาล นาท่านถ่ายรู ปกับ Dachhimmel หรื อ
ศิลปะการทาสี ใต้จวั่ หลังคามากมายหลากหลายสี สันที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอาเรา ซึ่ งสามารถหาชมได้จากสิ่ งปลูกสร้าง
หลังยุคศตวรรษที่ 16 เป็ นต้นมา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ นครซู ริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านสู่ จัตุรัส
ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่
สาคัญของเมือง ซูริค ปั จจุบนั จัตุรัสนี้ ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่าน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
(Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานัก
แม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสู งจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั CROWNE PLAZA ZURICH **** หรื อเทียบเท่า

วันที่แปด

ซู ริค - ชาฟฟ์ เฮาเซิน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องชาฟฟ์ เฮาเซิ น (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมือง
เก่ าแก่ ซ่ ึ งตั้ง อยู่บ นฝั่ ง เหนื อ ของแม่ น้ า ไรน์ มาตั้ง แต่ ปี ค.ศ.1045 เมื อ งที่ มี ค วามสวยงามเต็ ม ไปด้วยกลิ่ น ไอของ
สถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิ ค ที่ถูกรักษาไว้เป็ นอย่างดี อาณาเขตเมืองเก่าของชาฟฟ์ เฮา
เซินเป็ นหนึ่งในเขตปลอดมลพิษของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ไ ร้รถยนต์สัญจรในตัวเมือง (Car-free city) จากนั้นนา
ท่านเข้าชม ป้ อมมู นอท (Munot Fortress) ป้ อมปราการโบราณซึ่ งสร้ างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็ นจุดพิชัยยุทธไว้
ป้ องกันข้าศึกจากฝั่งประเทศเยอรมนี ปั จจุบนั รายล้อมด้วยไร่ องุ่นอันสวยงาม และเป็ นจุดแลนด์มาร์ คสาคัญของเมือง
ชาฟฟ์ เฮาเซิ น แล้วน าท่ านชม น้ าตกไรน์ (Rhine Falls) น้ าตกที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ าที่
กระทบกับโขดหิ นกลางน้ าดังสนัน่ ทัว่ บริ เวณ ละอองน้ าที่กระจายปกคลุมไปทัว่ เสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านได้สูด
อากาศบริ สุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรี ยงรายทัว่ บริ เวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย

10.45 น.
13.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ นครซู ริค (ระยะทาง 49 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) ตรงสู่ สนามบินเพื่อเชคอินและทาคืน
ภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 971 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)

วันที่เก้ า

กรุงเทพฯ

05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
30 เม.ย.-8 พ.ค./ 21-29 พ.ค./ 3-11 มิ.ย./ 17-25 ก.ย./ 8-16 ต.ค./
22-30 ต.ค./ 3-11 ธ.ค./ 30 ธ.ค. 65–7 ม.ค. 66

อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-ZRH-BKK หักค่าตัว๋ คืน

เม.ย. – ธ.ค. 2565
104,900
11,000
101,900
95,000

20,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น-ลงตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น **
ข้อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น
2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ การเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก. (TG)
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์ แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
▪ ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
▪ ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 3,500 บาท (กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
▪ ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจา 25,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นั ด หยุ ด งาน การประท้ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จราจล อุ บ ัติ เหตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะค านึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษ ทั ฯ จะไม่รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมื อง และจะไม่ คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)

▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
ที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมี ค่าทุ กชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิ จ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่

▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง จานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสี ขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่าง
ชัดเจนสาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
4. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
5. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
6. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื อ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)

- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- สเตทเมนท์ ( Bank Statement ) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทับตราจากธนาคาร
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจาต้องเตรี ยมดังนี้
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

