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วนัแรกของการเดินทาง(1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน บนิตรงไม่เสียเวลาต่อเคร่ือง     
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D   
00.40 น. เหิรฟ้าสู่มิลาน...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี TG940 (บินตรง) 
**น าคณะบินตรง...ถึงเมืองมิลานช่วงเชา้...ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง* 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)   มลิาน-บริกซ์-ทาซ-เซอร์แมทซ์(เมืองปลอดมลพษิ)พกัZERMATT 
07.35 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน /หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลการกรรียบร้อยแลว้ 

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงเป็นประเทศเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่กลางทวีปยโุรป น่าแปลกใจท่ีประเทศ
ท่ีอุดมสมบูรณ์น้ีไม่มีชายแดนท่ีติดทะเลเลยแมแ้ต่นิดเดียว แต่ส่ิงท่ี
ได้ท ดแทนม าก็ คื อ  ภู เข าน้ อ ยให ญ่ ม ากม าย ท่ี เป็ น แห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีล ้ าค่า อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพรรณในฤดู
ร้ อ น  แ ล ะ เต็ ม ไ ป ด้ ว ย หิ ม ะ ท่ี ส ว ย ง าม น่ าค้ น ห า ใน ฤ ดู
หนาว  นอกจากน้ีบา้นเรือนและสถาปัตยกรรมของสวิสเซอร์แลนด์ก็ยงัสวยงามน่าหลงไหล มีทั้งความน่ารัก แฝงอยู่
ท่ามกลางความยิง่ใหญ่ของส่ิงก่อสร้างหลายแห่งท่ีก่อเกิดต านานเร่ืองเล่ามากมาย (เดินทางสู่บริก2ช.ม.) 
น าคณะเท่ียวชม เมืองบริก Brig เมืองเล็กๆอยัเงียบสงบกลางเทือกเขาแอลป์ และเมืองน้ียงัเป็นเมืองชุมชนทางรถไฟสาย
กลาเซียเอกซ์เฟรส และรถไฟสายต่างๆ และรู้จกักนัดีในเร่ืองบ่อน ่าพุร้อน 
ให้คณะได้เดินเท่ียวชมเมืองอันแสนน่ารักแห่งน้ี พร้อมชมความสวยงาม
ของโบสถ์เซบาสเตียน สัญลักษณ์อนัโดดเด่นใจกลางเมือง และปราสาท  

Stockalper Castle อนัเก่าแก่ในศตวรรษท่ี17 ท่ีถูกสร้างโดยพ่อคา้ท่ีเดินทาง
มาคา้ขายในอดีต...อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมือง หามุมถ่ายรูปสวยๆ และช้
อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั  (กรุณาจัดกระเป๋าใบเลก็แยกสัมภาระเพ่ือความสะดวกในการพกับนเซอร์แมทซ์) 
บ่าย น าคณะนัง่รถไฟสู่”เซอร์แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน  

เป็นเมืองสวรรคแ์ห่งกีฬาสกี และการท่องเท่ียวในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็นเมืองเลก็ๆ ตั้งอยูใ่นหุบเขา Mattertal ในความ
สูงท่ี 1620 ม. ระดบัตีนเขาของยอดสูงสุดของสวิสเซอร์แลนด ์เซอร์แมทเป็นเมืองท่ีมีประชากรนอ้ยมาก และอาชีพหลกั
ของคนพื้นเมือง คือ พนกังานโรงแรมและร้านอาหาร ซ่ึงรายไดห้ลกัของเมืองน้ีมาจากการท่องเท่ียวในช่วงฤดูร้อนและ
ฤดูหนาว มีภูขาแมทเทอร์ฮอร์น  (Matterhorn) ท่ี เป็นสัญลักษณ์
ของช็อคโกแลตยี่ห้อ Toblerone ภูเขาท่ีมีรูปร่างสวยงามแปลกตา มี
ยอดสูงตระหง่านเทียมฟ้าในระดับความสูงท่ี 4478 ม. นักปีนเขาชาว
องักฤษท่ีมีช่ือเสียงอย่าง Edward Whymper ไดพ้ิชิตภูเขาลูกน้ีในช่วง
กลางของศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงน าช่ือเสียงมาให้หมู่บ้านแมทเทอร์ฮอร์น 
1865 แมทเทอร์ฮอร์นเป็นหน่ึงในภูเขาลูกสุดทา้ยของเทือกเขาแอลป์ ท่ี
คณะส ารวจทั้ง 7 คนเดินทางขึ้นไปส ารวจถึงจุดสุดยอด แต่ในท่ีสุดคณะส ารวจมีชีวิตกลบัลงมาเพียงแค่ 3 คน และได้
ผลิตเป็นภาพยนตร์เร่ือง Vertical Limit เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้แก๊สและ
น ้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริการนักท่องเท่ียว...มีเวลาสบายๆ ให้ท่านได้เดินชมเมือง...ช้อปป้ิงสินค้า

พืน้เมือง ,นาฬิกา,มีดพบัสวิส ฯลฯ ตามอัธยาศัย ( มีเวลาสบายๆ ไม่ต้องรีบเร่ง เหมาะกบัครอบครัว และคู่รัก ) 
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ค ่า   บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหาร /ร้านอาหารดี เมนูสเต๊กพื้นเมือง+ไวน์ ของหวานประจ าวนั   
พกัท่ี: ambassador hotel/albana real hotel Zermatt  
****พกัโรงแรม4ดาว บนเซอร์แมทซ์100%***  

 “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา 
นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนักท่องเท่ียว  ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี...ส าหรับท่ีพักใน
เมืองเซอร์แมทซ์ จะเป็นรีสอร์ทชาเลท์เล็กๆแบบอิงธรรมชาติ วิวทิวทัศน์สวยงามสุดยอด อากาศบริสุทธิ์ เน่ืองจากอยู่บนภูเขา เป็น
สไตล์แบบสวิสขนานแท้ๆ และการส ารองห้องพักยากมากไม่ใช่พักได้ทุกทัวร์ เป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกต้องการมาพัก แต่
ทางทัวร์เราได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านพัก 100% (**ยกเว้นช่วงปีใหม่-มกราคม-กุมภาพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พักบนเซอร์แมทซ์
เน่ืองจากทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ให้กบันักสกีท่ีมาเข้าพกัเป็นสัปดาห์เท่านั้น! จะพกัที่เมืองทาซ หรือเมืองบริก แทน**) 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)นั่งกระเช้า CABLE CAR พชิิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-ยอดเขาปิรามิด 
                        เซอร์แมทซ์-ทาซ-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลลอง-เวเวย์(ชาลแีชปปลิน้)-โลซานน์            
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
  ประทบัใจกบัการ ”นัง่กระเชา้ CABLE CAR ” ขึ้นพิชิตยอดเขา ”ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”  
  **ทวัร์น้ีนัง่กระเชา้เคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเขาแมทเธอฮอร์นไม่ใช่ชมวิวจากกรอนนาแกรต**   
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  ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่แค่

เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อัน
งดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่
ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ ชมบรรยากาศของ 
ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่น Big 
Thunder ในสวนสนุก ชมวิวทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั  
**มาเท่ียวสวิสทั้งที หา้มพลาดการ นัง่กระเชา้พิชิตยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ถึงจะคุม้ค่า** 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ทาซ-มองเทรอซ์ 139ก.ม.เดินทาง 1ช.ม. 40 นาที) 
บ่าย อ าลาเซอร์แมทซ์น าคณะนั่งรถไฟสู่ เมืองทาซ แลว้เดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอซ์ ในเขตริเวียร่าของสวิสเซอร์แลนด์ 

มองเทรอซ์ Montreux เมืองเล็กๆแสนน่ารักท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา Lake 
Geneva พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามว่าเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ  คฤหาสน์ และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ผา่นชมพื้นท่ีปลูก องุ่นพนัธุ์ลาโวUNESCO 
อนัเล่ืองช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์   

ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ ปราสาทชิลยอง Castle of Chillon หรือ Château de Chillon ซ่ึงตั้ งอยู่ทางด้านตะวนัออกของ
ทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตวัเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นบัว่าเป็นปราสาทยุคกลางท่ีมีความ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้ นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซ่ึงถือได้ว่าเป็นอัญมณีทาง
ประวติัศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ว่าได้ ในสมยัอดีตปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของ
นักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต ้หรือจาก
ตะวนัตกสู่ตะวนัออกเท่ียวชม เมืองเวเว่ยถ์่ายภาพคู่กบัรูปป้ันชาลีแชปลิ้น
นักแสดงตลกช่ือก้องโลก  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ท่ีแม้แต่
ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ชาลี แชลปปลิ้น ยงัหลงใหล และไดอ้าศยัอยูท่ี่น่ีใน
บั้นปลายชีวิต น าคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีใน
สวิสฯ นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ

(สมเด็จยา่)แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงศึกษาจากเมืองน้ี  
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น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ,ย่านช้อปป้ิงปลาซแช็งฟร็องชวัส์ มหาวิหารนอร์
ทเทรอดามอนัเก่าแก่  และ เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดับยุโรป  แวะให้ท่านได้เดินเท่ียวชมหน้า ”พิพิธภณัฑ์
โอลิมปิก” และศาลาไทยแห่งเมืองโลซานน์ (เวเวย-์โลซานน์18ก.ม.30นาที) 

ค ่า                 บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ อสิระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

พกัท่ี : Movenpick hotel/NOVOTEL HOTEL Lausanne  

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)   โลซานน์-เจนีวา-อวีวัร์-เบิร์น-บ่อหมี-บ้านไอสไตน์-เดินเขตเมืองเก่า                                                                
เชา้ บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (โลซานน์-เจนีวา63ก.ม.1ชัว่โมง ) 

น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงเจนีวา พร้อมชมความสวยงามของน ้าพุเจทโดทะเลสาบเจนีวา   

น าคณะนั่งรถโค้ชชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วย
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก , องค์การกาชาด
สากล ,ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้ าพุจรวดเจทโด Jet d’eau ท่ีสามารถส่งน ้ าขึ้นทอ้งฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น
สัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวา จอดถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา พร้อมชมวิวแสนสวยริมทะเลสา  
น าคณะเท่ียวชมเมืองแสนสวย Yvoire (อีว ัวร์) ของฝร่ังเศสซ่ึงอยู่ ติด
ทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝ่ังทางฝร่ังเศส ชมบา้นเมืองโบราณสมยัยุคกลาง 
เป็นหมู่ บ้านเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีท่ีสุด ตวับา้นเรือจะถูกประดบัดว้ย
ดอกไม ้ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวลั Four Flower ระดบัยุโรปและ
ได้รับ InternationalTrophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บ้านตัวอย่างใน
ฝร่ังเศสในปี 2002 เดินเท่ียวชม โบสถ์ St. Pancras ชม โดมรูปหอม ท่ีมี
ลักษณะของ Savoyard และ Piemontese สถาปัตยกรรมทางศาสนา ทีท า
ดว้ยสแตนเลสและทอง  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สร้างในยุคกลางของยุโรปและเป็น

เมืองหลวงเก่าแก่สวยงามคลาสสิคของสวิสมาตั้งแต่ปีคศ1848 รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง รัฐสภา และหน่วย
ราชการท่ีส าคญัๆ ในปีค.ศ.1848ไดย้กฐานะเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก UNESCO 
น าคณะชมความสวยงามรอบ กรุงเบิร์น(มรดกโลก) โดยเร่ิมท่ี สวนกุหลาบ ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงท่ีจุดน้ีสามารถชม
ทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง  น าคณะชมเท่ียวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซ่ึง
ปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไปอยู่บริเวณสนามหญา้ริม
แม่น ้ า จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ย่าน มาร์ค
กาสเซ ย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบัน เต็มไปด้วย
ร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอด
มลพิษ ไม่ให้รถยนต์ว่ิงผ่าน จึงเหมาะกบัการ
เดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด 
และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ท่ีมีโชว์ให้ดูทุกๆ
ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวิ์นเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ าพุ
มากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง...พร้อมชมอดีตดา้นหน้าบา้นพกัของไอซ
ไตน ์ซ่ึงเคยใชชี้วิตอยูใ่นเมืองน้ี...อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองพร้อมชอ้ปป้ิงตามรสนิยม  

ค ่า                 บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ อสิระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

พกัท่ี :allegro hotel bern/ holliday inn westside HOTEL  

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)        เบิร์น-ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบสีฟ้ากลางป่าสวสิฯ  
              ฟาร์มปลาเทราส์-อเิทอร์ลาเก้น-พชิิตยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียส/ววิ100ล้านไม่ซ ้าใคร 
                    ทางเดนิมหัศจรรย์ FIRST CLIFF WALK -พกับนกรินเดลวาลด์(ววิ100ล้าน)                                                                
เชา้ บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (เบิร์น-ทะเลสาบบลูซี45นาที ) 

น าคณะออกเดินทางสู่แคนเดอร์กราวน์ น าคณะเขา้ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสีฟ้าเบลาซี  Blausee ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต 
Berner Oberland ระหวา่ง Kandersteg และ Frutigen ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
เป็นทะเลสาบขนาดย่อม ลอ้มรอบไปด้วยป่าขนาดเล็ก เป็นแหล่งท่องเท่ียว
และสถานท่ีเพาะพันธ์ุปลาเทราต์ท่ีมีช่ือเสียง และมีความเด่นดังในเร่ืองสีของ
น ้าในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเท
ราต์ท่ีแหวกว่ายไปมา และพื้นผิวของดินใต้ผืนน ้าได้อย่างชัดเจน สถานท่ีนี้
ขึ้นช่ือว่าเป็นหน่ึงในท่ีตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ คุณภาพดีเย่ียมแห่งหน่ึง

ในสวิตเซอร์แลนด์  น าคณะเดินชมบรรยากาศท่ามกลางป่าเขานานาไพร 
โดยเฉพาะช่วงใบไม่เปลี่ยนสี(เดือนตุลาคม-ต้นพฤศจิกายนของทุกปี) ป่าแห่ง

นีจ้ะสวยงามมาก เป็นทางเดินเลก็ๆ เป็นหินต่างขนาดและพื้นดินท่ีสัมผสัไดถึ้งความชุ่มช้ืน ในระหวา่งทางเดินวกวนใน
ป่ากวา้งใหญ่ เราจะต่ืนตาต่ืนใจกบัแมกไมน้านาพรรณ เม่ือท่านเดินถึงทะเลสาบ ภาพแรกท่ีเห็นคือทะสาบสีฟ้า และฟ้า
สดใสจริงๆ สวยกว่าท่ีใครเคยบรรยายถึงเลยด้วยซ ้า เป็นความงามท่ีตราตรึงแบบตกหลุมรักทะเลสาบแห่งนี้โดยแรกพบ  
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สถานท่ีท่องเท่ียวเลก็ๆ แห่งน้ีมีเร่ืองเล่าและต านานความรักเป็นอนุสรณ์ไม่ต่างจากเมืองไทย ต านานวา่มีหนุ่มสาวคู่รักคู่
หน่ึงมกัจะมาเจอกนัท่ีทะเลสาบแห่งน้ีเป็นประจ า อยู่มาวนัหน่ึงฝ่ายชายไดต้ายจากไป หญิงสาวจึงมาร้องไห้คร ่ าครวญ
ค านึงหาถึงคนรักท่ีจากไปท่ีทะเลสาบแห่งน้ี จนน ้าในทะเลสาบกลายเป็นสีฟ้าจากน ้าตาของนาง เป็น  ต านานความรักท่ี
มัน่คงลึกซ้ึงและรันทดใจในเวลาเดียวกนั น าท่านเดินวนรอบทะเลสาบได้โดยลดัเลาะตามทางเดินเลก็ๆ ด่ืมด ่ากบัภาพวิว
ทิวทัศน์ของใบไม้หลากสีสัน ท้ังแดง ส้ม ชมพู เหลือง สลับเขียวอ่อน ในช่วงฤดูกาลใบไม่เปลี่ยนสี บวกกับแสงแดดใส
ในวันฟ้าเปิด ท่ีรังสรรค์เพชรนับร้อยนับพันบนร้ิวน ้าสีฟ้าสดใส ปลาใหญ่น้อยแหวกว่ายอยู่ใต้น ้าสีฟ้าอมเขียวมรกต 
เมฆก้อนน้อยๆ เคล่ือนคล้อยตามยอดเขา  อิสระกับการชมบ่ออนุบาลปลาเทราส์ ซ่ึงมีหลายบ่อแบ่งตามช่วงอายุปลา 
ปลาท่ีโตเต็มวยัจะถูกส่งไวใ้นทะเลสาบ บริเวณดา้นขา้งจะเห็นแพะท่ีเล้ียงไวใ้นร้ัวเล็กๆ นักท่องเท่ียวเดินชมรอบๆ ได้ 
บรรยากาศเป็นเหมือนฉากจินตนาการในเทพนิยายท่ีมีป่าเขียวทึบ มีความชุ่มช้ืน มีหญ้ามอส มีต้นโคลเวอร์หย่อมน้อยๆ 
ตามทางเดินเล็กๆ โดยมีผีเส้ือบินอยู่โดยรอบแต่งแต้มสีสัน เป็นความงามท่ีประสานกนัได้อย่างลงตัวกบัทะเลสาบสีฟ้า 

(ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น 30 นาที) มีเวลาสบายๆสูดอากาศท่ีทะเลสาบ ไม่ต้องรีบเร่ง 
น าคณะออกเดินทางต่อสู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunersee และBrienzersee
ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ 
ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย ใหท้่านไดเ้ดินทอดน่องชมเมือง ท่ี
โอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะ และสายน ้ าอนัใสบริสุทธ์ิ อากาศสดช่ืนแบบสุดๆ หรือช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด ์
อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพบัสวิส,รองเทา้,นาฬิกายี่ห้อต่างๆตามรสนิยม อาทิ   ROLEX  ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI 
,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc./ บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่สถานี Grindelwald First (Top of adventure) หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในสวิสเซอร์แลนด์ น าคณะ“นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์” CABLE CAR ขึ้นพิชิตยอดเขาท่ีความสูง 2,168 เมตรจาก
ระดับน ้ าทะเลเม่ือถึงด้านบนสถานี First ซ่ึงเป็นจุดพกัผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ***ให้ท่านได้
ปลดปล่อย กบัการนั่งชิวชิว ชมวิวภูเขาหิมะ จิบกาแฟร้อนๆ ไม่ตอ้งรีบเร่ง ผ่อนคลายไปกบัธรรมชาติ หลงัท่ีท างาน
เหน็ดเหน่ือยมาทั้งปี** น าคณะสัมผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ กบั
การเดินลงหน้าผา First Cliffwalk (ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที)  เพื่อ
เดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว100 ลา้น มุมมหาชนของกริน
เดลวาลด์เฟียส ซ่ึงท่านจะได้ชมวิวแบบพาโนรามา และด้านล่าง
สามารถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald ไดอ้ย่างชัดเจน จุดชมวิวงาม
งดของ Grindelwald First สวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง ***แนะน ามาทริปสวิสเซอร์แลนด์ กับเราประทับใจกัน
แน่นอน*** 
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ซ่ึงบนยอดเขาน้ี จะมีกิจกรรมดีๆ ส าหรับนักท่องเท่ียวมากมาย นอกจากเดินบนหน้าผา First Cliff Walk แลว้ ท่านยงั
สามารถสัมผสัความสนุกสนานกบัการ นั่งชิงชา้โหนลงเขามากบั First flyer (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทวัร์) ซ่ึงมีระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร ความเร็วไหลลง 84 km/hr น ้ าหนักผูเ้ล่นตอ้งตั้งแต่ 35 -135 kg เพื่อสัมผสัความต่ืนเตน้หวาดเสียว 
และประทบัใจมิรู้ลืม...ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางลงจากยอดเขา  
กรณีท่ีกรินเดลวาลด์เฟียสปิด เน่ืองจากกระแสลมแรง หรือซ่อมบรุง ไม่เปิดให้บริการไม่สามารถขึ้นได้ เราจะให้ท่านไป
ข้ึนจุดชมวิวฮาร์ดเดอร์คลุม ในอินเทอน์ลาเก้น แทน...จึงเรียนมาเพือ่ทราบ) 
น าคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ Grindelwald หมู่บ้านและชุมชนเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ ตั้งอยู่บนเทือกเขา 
Bernese Alps สู งจากระดับน ้ าทะ เล ถึง 1,034 เมตร ระหว่างการ
เดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมีทุ่ง
หญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้
เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรง
สวิสชาเลต์ ฝูงววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัว่บริเวณ 
ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลังท่ีมีภูเขาหิมะตั้ ง
ตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่าง
ยิง่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนมาชา้นาน ในฤดูหนาวคนมกัจะนิยมมาเล่นสกี  

ค ่า อาหารม้ือค ่าค  ่าอิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมอาหาร) / พกับนยอดเขากรินเดลวาลดธ์รรมชาติสุดๆไม่เหมือนใคร 

พกัท่ี :  kirchbuhl hotel grindelwald/sunstar hotel  
 พกับนยอดเขากรินเดลวาลด์โรงแรมอยูท่่ามกลางธรรมชาติ ท่านจะไดส้ัมผสัความเป็นสวิสเซอร์แลนด์  
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วนัที่หกของการเดินทาง(6) กรินเดลวาลด์-เลาเทอร์บรุนเน่นท์-น ้าตกสโตบาค-มูเรน(ววิ100ล้าน) 
                          นั่งกระเช้าพชิิตยอดเขาชิลธอร์น(เจมส์บอนด์007)-ลูเซิร์น-ทะเลสาบลูเซิร์น                                                                 
เชา้ บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (กรินเดลวาลด-์เลาเทอร์บรุนเน่นท2์0นาที ) 

น าคณะเดินทางขึ้นภูเขาสู่ หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็น
อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามมาก ตวัเมืองถูกลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงสูงตระหง่านของหุบเขาสูงชนั เมือง
เลาเทอร์บรุนเนน เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากแห่งหน่ึงของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ดว้ยสภาพแวดลอ้มของตวั เมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาอนัเงียบสงบสลบักบัทุ่งหญา้อลัไพน์อนัมาก
ไปดว้ย น าท่านเดินเท่ียวชมหมู่บา้นแสนสวย Lauterbrunnen Valley(สวิสชาเลต์แท้ๆ)  
เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนนวลัเล่ย ์(Lauterbrunnen Valley) ซ่ึงเป็นหน่ึงในพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกดว้ย น าท่านช่ืนชมความงดงามของ น ้าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น ้ าตก
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองโดยน ้ าตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป 
โดยภาพน ้าตกถูกพิมพล์งในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนดม์รช่วงทศวรรษท่ี 1930 อีกดว้ย 
น าคณะขึ้นกระเช้า CABLE CAR ท่ีสถานี STECHELBERG-MURREN สู่ ”หมู่บา้นมูเรน” Murren น าคณะเดินเท่ียว
ชมความสวยงามของหมู่บา้นซ่ึงเป็นหมู่บา้น น่ารักๆแบบชาเลตส์วิส  
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ท่ีตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนต่างบอกว่าหมู่บา้นแห่งน้ีสวยงามดัง่สรวงสวรรค ์เพราะมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถมองเห็นยอดเขา Eiger Monch Jungfrau ไดอ้ยา่งชดัเจน หากเดินทางมาเท่ียวช่วงดอกไมผ้ลิ 
ในเดือนเมษายน - สิงหาคม เพื่อนๆจะไดพ้บกบัดอกไมท่ี้ถูกประดบัไวต้ามบา้นเรือน ท่ีจะท าให้หมู่บ้านแห่งน้ีมีเสน่ห์
เพิ่มขึ้นอีกดว้ย หมู่บา้นเมอเรนถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์รับรองไดว้่าเท่านจะไดส้ัมผสัอากาศบรสุทธ์ิไดอ้ย่างเต็มท่ี 
หรือนัง่ด่ืมบน Roof top ชมวิวสวยสุดๆ 
*การข้ึนกระเช้าสู่หมู่บ้านมูเรน มีความจ าเป็นต้องงดบริการ เนื่องจากกระเช้าปิด ไม่เปิดให้ขึ้น หรือกรณีหิมะตก หรือ

กระแสลมแรง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ข้ึนไปเท่ียวบนมูเรน และชิลธอร์น เพือ่ความปลอดภัย ดูท่ีหน้างาน  
น าคณะนั่งกระเช้าต่อสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn)  (ภูเขาเจมส์บอนด์007) ตั้งอยู่ในแถบบริเวณเทือกเขา Alps สูง

จากระดับน ้ าทะเล 2,970 เมตร เม่ือขึ้นมาด้านบนจะสามารถมองเห็นวิวของหุบเขาสวยๆ ด้านบนสุดของยอดเขา
ซิลธอร์น (Schilthorn) จะมีร้านอาหาร พิซ กลอเรีย (Piz Gloria) ซ่ึงเป็นร้านอาหารรูปวงกลม หมุนได้รอบ 360 องศา 
ใช้เวลา 45 นาที สามารถนั่งรับประทานอาหารพร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์ไปได้พร้อมกัน Piz Gloria แห่งน้ี ได้รับ
เกียรติให้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง James Bond 007 ตอน ยอดพยคัฆ์ราชินี (Her Majesty's Secret Service)น า
แสดงโดย George Lazenby ในปี 1960 ซ่ึง
ท าให้ยอดเขาซิลธอร์น  (Schilthorn) และ
ร้านอาหาร  Piz Gloria เป็น ท่ี รู้จักและมี
ช่ือเสียงในเวลาต่อมา ในช่วงฤดูหนาวภูเขา
ชิ ล ธอ ร์น  (Schilthorn) ยัง เป็ น ส ถ าน ท่ี
แข่งขนัสกีเนินเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงเร่ิม
ใชแ้ข่งขนัตั้งแต่ปี 1928 
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เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne 1 ช.ม. เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าคณะชม ทะเล

สาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทัศนียภาพบริเวณ
รอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มี
ถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง  ริมทะเลสาบ
จดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบาน
สะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย น าคณะเขา้ชม อนุสาวรียสิ์งโต ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์และจงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตในการ
อารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั 
ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะไดเ้ดินช่ืนชมในความ
เก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไมค้าเปลอนัเก่าแก่ ท่ีมีอายมุากกวา่ 600 ปี 
ท่ีสร้างทอดตวัขา้มแม่น ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดของยโุรป   

มีเวลาใหก้บัตวัเองบา้ง..ด่ืมด ่าบรรยากาศมืองสวยๆ จิบกาแฟ เดินชอ้ปป้ิงโดยไม่รีบเร่ง 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเดินเท่ียวชมเมือง(ไม่รวมอาหารค ่า) 
พกัท่ี :ameron flora /Radisson blue/ASTORIA HOTEL/monopol hotel/ 

โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิร์น ใกลส้ะพานคาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น...ท่านเดินเล่นชมเมืองได ้
หมายเหตุ : * โรงแรมท่ีเมืองลูเซิร์น ไปเมืองท่ีมีการจดังานประชุม สัมมนา หรือจดักิจกรรมส าคญัของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอยูบ่่อยคร้ัง และห้องพกัมกัจะเต็มตลอดถา้มี
ช่วงกิจกรรมดงักล่าว หากท่ีพกัในเมืองลูเซิร์นเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนท่ีพกัไปท่ีเมืองอินเทอร์ลาเกน้หรือเมืองอ่ืนใกลเ้คียงแทน จ างเรียนมาเพื่อทราบ แต่80%

เราพกัท่ีเมืองลูเซิร์นแน่นอน *(พกัโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไม่เหมือนใครแน่นอน โลเคชัน่ดีมาก) 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)    ลูเซิร์น-ซูริก-สนามบิน                                                       
เชา้ บริการอาหารม้ือ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อท าการเช็คอิน และท าTAX REFUND  
13.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี TG971 (บินตรง) 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)   สนามบินสุวรรณภูมิ                                                           
05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
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TG PROMOTION3 สวิสเซอร์แลนด8์วนัTG พกัดี ทานดี เนน้จุดชมวิวระดบั100ลา้น    
พกัสวิส5คืน คดัเมืองสวย เดินทางไม่ไกล เท่ียวสบายๆอาหาร โรงแรมดีแน่นอน100%  
พกัโรงแรมระดบั4ดาว ดีดี**** ราคารวมวีซ่าVISA เรียบร้อยแลว้+เพิ่มชิลธอร์น007 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวนัแรก 

ผูใ้หญ่  
ราคาท่านละ 
พกัห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุ 
ต ่ากว่า12ปี  
1เด็ก+1ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ 
ต ่ากว่า12ปี  
1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผูใ้หญ่ 

พกัท่านเดียวต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนกรกฎาคม 

หยดุวนัอาสาฬหบูชา 12-19ก.ค. 
89,900 89,900 86,900 15,000 

หยดุวนัเฉลิมฯ 28ก.ค.-4ส.ค. 89,900 89,900 86,900 15,000 
เดือนสิงหาคม 

หยดุวนัแม่ 11-18ส.ค. 
89,900 89,900 86,900 15,000 

25ส.ค.-01ก.ย. 89,900 89,900 86,900 15,000 
เดือนกนัยายน 
01-08ก.ย./08-15ก.ย. 
15-22ก.ย./22-29ก.ย. 
29ก.ย.-06ต.ค. 

89,900 89,900 86,900 15,000 

เดือนตุลาคม(ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี) 
06-13ต.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

วนัหยดุพิเศษ 14-21 ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

หยดุวนัปิยะฯ 20-27 ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

27ต.ค.-03พ.ย. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนพฤศจิกายน 
03-10พ.ย./10-17พ.ย. 
17-24พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 15,000 

เดือนธนัวาคม 
01-08ธ.ค./08-15ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 15,000 

ปีใหม่กรุ๊ป1 27ธ.ค.-03ม.ค. 
*เคาทด์าวน์ เมืองมองเทรอซ์ 

พกัโรงแรม royal st.george   
รรสวย ริมทะเลสาบ ประทบัใจสุด 
คอนเฟิร์ม..ชมพลุไฟตระการตา 
****กรุณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้าหน้าท่ี 

89,900 89,900 86,900 25,000 

ปีใหม่กรุ๊ป2 29ธ.ค.-05ม.ค. 
*เคาทด์าวน์ อินเทอร์ลาเกน้ 

พกัโรงแรม Movenpik Hotel 
รร5ดาว***** โลเคชัน่ดีมากๆ 
คอนเฟิร์ม..ชมพลุไฟตระการตา 
****กรุณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้าหน้าท่ี 

89,900 89,900 86,900 25,000 

▪  โดยช าระมดัจ าเป็นเงินสด30,000บาท(ช่วงปกติ)40,000(ช่วงวนัหยดุ) 
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อัตราค่าบริการนีร้วม//ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ) 
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือ
งานประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่ารถน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว*** 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่
เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม//ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอก 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
• ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 800-1000บาท (ใหท้่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 15ฟรังสวิส ให้ตรงกบัมือคนขบัรถ  
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั*ค่าปรับส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนด
ไว ้เง่ือนไขการช าระเงิน 
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000-40,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport   และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือ
กรุณาช าระก่อนวนัย่ืนวีซ่า หรือไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 
การจลาจล การปฏิวติั ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตตุ่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเล่ือนวนัเดินทาง
กลบั กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจาก
ทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณสมบตัรของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสายการบิน 

เง่ือนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้      
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนัขึ้นไป –  เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท   
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า  20 วนั  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์  //ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 



 

หมายเหต ุ
o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของทา่นก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการ
พิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยื่นวีซ่า 

กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคนืให้
ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารท่ีท่านตอ้งเตรียมส าหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลงัจากส ารองท่ีนัง่แลว้  
  


