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8 วัน 6 คืน แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง)
นัง่ รถไฟกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 3 เขา ยุงเฟรา – แมทเทอร์ ฮอร์ น – ฮาร์ เดอร์ คูลม์

***บินตรงสู่ นครซู ริค ***ด้ วยสายการบินสวิส อินเตอร์ เนชั่นแนล แอร์ ไลน์

วันหยุดสงกรานต์-วันหยุดวันแรงงาน 2563
เริ่มต้ นที่

82,900 บาท

(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
ซู ริค, น้ าตกไรน์, เซ็นต์ มอริ ทซ์, อันเดอร์ แมท, นัง่ รถไฟกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์ แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น,
มองเทรอซ์, เวเว่ย,์ โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ ลาเก้น, ขึ้นเขาฮาร์ เดอร์ คูลม์ (อาหารค่า) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น

ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 6-13 พ.ค./
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค.
ราคาทัวร์ 87,900 บาท : 10-17 เม.ย./
ช่ วงวันสงกรานต์ ปี 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ของฝั่ งยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ งและร้ านช้ อปปิ ้ งอาจปิ ดทาการ
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แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

วันแรก
10.00 น.
12.45 น.

19.35 น.

กรุงเทพมหานคร – ซู ริค
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิส อินเตอร์ชนั่ แนล แอร์ไลน์ แถว G 1-6 ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิน ทางสู่ นครซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) เที่ยวบิน LX 181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริ การ อาหารกลางวัน และ อาหาร
ค่า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั HOLIDAY INN /OR NOVOTEL MESSE /OR RADISSON RUMLANG **** หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง

น้าตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่ น (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซึ่ ง
ตั้งอยูบ่ นฝั่งเหนื อของแม่น้ าไรน์ เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และ
อาคารสไตล์คลาสสิ ค นาท่ านเที่ยวชมและสั มผัสความงามของน้าตกไรน์ น้าตกที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรป ชมความแรงของ
กระแสน้ าที่กระทบกับโขดหิ นกลางน้ าดังสนัน่ ทัว่ บริ เวณ ละอองน้ าที่กระจายปกคลุมไปทัว่ เสมือนเมืองมายา อิสระ
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ให้ท่านได้สูดอากาศบริ สุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรี ยงรายทัว่ บริ เวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองคัวร์ (Chur) (ระยะทาง 159 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เพื่อแวะรับประทานอาหาร
กลางวัน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเดิ นทางต่อ สู่ เมื องเซ็ นต์ มอริ ท ซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยูใ่ นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden)
เป็ นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยูท่ างตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่ นยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นาท่านชมความ
งดงามของเซนต์ ม อริ ท ซ์ เลค (Lake St. Moritz) ซึ่ งหากมาในช่ วงฤดู ร้อ นจะพบกับความงดงามของน้ าใสสี เขียว
มรกต แต่ถา้ เป็ นหน้าหนาวน้ าในทะเลสาบจะกลายเป็ นน้ าแข็งทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อเลือกซื้ อ
ของฝาก ไม่วา่ จะเป็ นสินค้าแบรนด์เนม หรื อ สินค้าพื้นเมือง ในย่านจตุรัสพลาซาดาสโกวล่ า (Plazza da Scoula) หรื อ
จะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 72 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั HILTON GARDEN INN DAVOS / OR EUROPE HOTEL DAVOS **** หรื อเทียบเท่ า
***โปรดเตรี ยมสั มภาระใบเล็กเพื่อเดินทางสู่ เมืองเซอร์ แมทในวันรุ่ งขึน้ เพื่อความสะดวกในการขนย้ าย เนื่ องจากเมืองเซอร์ แมทไม่ สามารถนารถโค้ ชเข้ าไปได้ ***

วันที่สาม

อันเดอร์ แมท – นั่งรถไฟสายโรแมนติก กลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส – เซอร์ แมท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมท (Andermatt) (ระยะทาง 209 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อีกเมือ ง
เล็กที่มีชื่อเสี ยงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่ องจากเป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติกกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
ระหว่างทางสู่เมืองอันเดอร์แมท ท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพทุ่งหญ้า สลับกับเทือกเขาแอล์ป ซึ่งมีความสวยงามยิง่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่าน นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส (Glacier Express) รถไฟที่ได้ชื่อว่าวิง่ ช้าที่สุดในโลก และเป็ น
เส้นทางที่นักท่องเที่ยวทัว่ โลกใฝ่ ฝันจะได้สมั ผัส ตลอดการนัง่ รถไฟกว่า 3 ชัว่ โมงจากเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt)
สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของ
สวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถู ก โอบล้อ มอยู่ในอ้อ มกอดของหุ บเขาและสายน้ าสี ฟ้ าครามสดใสของทะเลสาบ หรื อ จะเป็ น
ทัศนี ยภาพของภูเขาที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาความสู งกว่า 3,000 เมตร ที่ปกคลุมด้วยหิ ม ตลอดทั้งปี
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอนั สวยงามและขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสิ้นสุดการเดินทาง ณ
เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยูเ่ ชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุม
3

พืน้ ที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์แมทนี้ ถือว่าเป็ นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้ นเชิงเพราะเป็ น
เมื องที่ห้ามนาเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันเข้าไปในตัวเมื องเด็ดขาด นาท่านเที่ยวชมความงามของเมื องเซอร์แมทเมื องที่
ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหนึ่ งของสวิตเซอร์แลนด์ (รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะได้
ทางทัวร์จะจัดรถไฟ Regional Train ที่วงิ่ ในเส้นทางเดียวกันทดแทน เพือ่ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติแบบเดียวกัน)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ASTORIA / ALBANA REAL / SONNE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมทีเ่ มืองเซอร์ แมทไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมทีเ่ มืองทาช ให้ กบั คณะแทน***

วันที่สี่

เซอร์ แมท – นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น – ทาช – มองเทรอซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน นั่ งกระเช้ าสู่ แมทเทอร์ ฮอร์ น กลาเซี ยร์ พ าราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อ ชมภูเขาแมทเทอร์
ฮอร์นที่มีชื่อเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยูร่ ะหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร
รู ปทรงพีระมิดตั้งอยูบ่ นพื้นที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ในส่ วนของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด
ทั้งปี มีนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน “ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น” นี้มีความสวยงาม มีเสน่ ห์
เป็ นเครื่ องหมายการค้าของลู กอม “ริ กัวล่ าร์ ” และ “พาราเมาท์ พิคเจอร์ ” โดยบริ ษทั ภาพยนตร์ พาราเม้าท์ พิคเจอร์
ของฮอลลีวดู ้ ได้นามาเป็ นตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั อีกด้วย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดใน
สวิสด้วยความสู งของยอดแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสู งยอดอื่นๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงได้ชดั เจน อิสระให้ท่านเดิ นเล่นและถ่ ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานาท่านนั่งกระเช้าเดินทางกลับสู่
เมื อ งเซอร์ แมท (การให้ บริ การของกระเช้ า ขึ ้นกับสภาวะอากาศ ณ วัน นั้นๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการให้ บริ การหาก
สภาวะอากาศไม่ เอื ้ออานวย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บน Matterhorn Glacier Paradise
(***หากห้ องอาหารไม่ สามารถรองรั บคณะได้ บริ ษทั จะนาท่ านรั บประทานอาหารที่เมืองเซอร์ แมทแทน)
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บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 นาที จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์
(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่ต้งั อยูร่ ิ มทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริ เวียร่ า
ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรื อนริ มทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทชิ ลยอง (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหิ นริ มทะเลสาบเจนี วา ตั้งแต่ยคุ โรมันเรื องอานาจโดยราชวงศ์ซาวอย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรื อจาก
ตะวันตกสู่ ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่ องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสู งชัน ปราสาท
แห่ งนี้ จึงเปรี ยบเสมื อ นด่ านเก็บภาษีซ่ ึ งเอาเปรี ยบชาวสวิสมานานนับร้อ ยปี จากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ เมื องเวเว่ ย์
(Vevey) (ระยะทาง 7 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่ เมืองโลซานน์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ป
ปั้ นชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ ป็ นศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวดู ้ ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บ้นั ปลายชีวติ ที่เมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NOVOTEL LAUSANNE BUSIGNY ****หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเตอร์ ลาเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนี วา เมืองโลซานน์นับได้วา่ เป็ น
เมืองที่มีเสน่ ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
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เมืองโลซานน์ต้งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพิษ จึงดึ งดู ดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อ นตากอากาศที่นี่ เมือ งนี้ ยังเป็ นเมื อ งที่มีความสาคัญ
สาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า นาท่านเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว
ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทย
ส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

นาท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
และมี ความส าคัญ มากเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของสวิตเซอร์ แลนด์ ตัวเมื อ งนั้น ตั้งอยู่บ ริ เวณที่ ทะเลสาบเจนี ว า หรื อ เลค
เลอมังค์ไหลเข้ารวมกับแม่น้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูท่ างตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่ง
น้ าจืดที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง กรุ งเจนี วา ได้รับการยกย่อ งว่าเป็ นเมื อ งนานาชาติ (Global City)
เนื่องจากเป็ นที่ต้งั ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ หลายองค์กร เช่น สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจา
ทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุ งเจนี วายังเป็ นสถานที่
จัดตั้งองค์การสันนิ บาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาท่านชม น้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลค
เลอมังค์ น้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าสู งที่สุดในโลก และยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่สาคัญที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของกรุ งเจนี วา
น้ าพุเจดโดเป็ นน้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ของกรุ งเจนีวา" โดยน้ าพุสามารถพุง่ ได้สูงสุ ดประมาณ 140
เมตร (459 ฟุต) น้ าพุถูกติดตั้งในปี ค.ศ.1886 นาท่านแวะถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ ม
ทะเลสาบ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 167 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมื องโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปี ที่แล้ว โดยมีแม่น้ าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ น
ป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่ วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้
สร้างกาแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆในกรุ งเบิร์นซึ่ งได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูใ่ น 1 ใน 10 ของ
เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น
นาท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ
เดิ นเที่ยวชมอาคารเก่ า อายุหลายร้อยปี นาท่านเดิ น ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อ คเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี โชว์จกั รกลของ
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นาฬิกาให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็ นประตูเมื องแห่ ง
แรก และดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Munster สิ่ งก่อ สร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421
อิสระให้ท่านเดิ นเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมือ งอิ นเตอร์ล าเก้น (Interlaken)
หรื อ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทาประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน
(Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) จากนั้นนาท่านนัง่ รถรางไต่เขา ขึ้นสู่ ฮาร์เดอร์ คูล์ม (Harder Kulm)
จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองอินเตอร์ลาเก้น (Top of Interlaken) ที่ความสูงราว 1,322 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ตั้งอยู่
ในกลางเมืองอินเตอร์ลาเก้น ดื่มด่ากับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรี ยนซ์
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบน ฮาร์ดเดอร์ คูลม์
(***หากห้ องอาหารไม่ สามารถรองรั บคณะได้ บริ ษทั จะนาท่ านรั บประทานอาหารที่เมืองอิ นเตอร์ ลาเก้ นแทน)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั CITY OBERLAND / OR METROPOLE หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

อินเตอร์ ลาเก้ น – ขึน้ เขายุงเฟรา (มรดกโลก) – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องกริ นเดอวาล (Grindelwald) เพื่อ ขึ้นรถไฟจากสายยุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขายุงเฟรายอค
(Jungfraujoch) TOP OF EUROPE เป็ นสถานีรถไฟที่ระดับความสู งมากที่สุดในทวีป ยุโรป และได้ รับการยกย่ อง
จากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์ แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงยุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้าน
สไตล์สวิสน่ ารักที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป มีท้ งั บ้านสี น้ าตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสี แดงสด, สี ครี มอ่อนตัดกับประตู
หน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ ห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสี เขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่
ปกคลุมด้วยหิมะสี ขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขา
ยุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งมี ความสู งถึง 13,642 ฟุต นาท่านชม กลาเซี ยร์หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ ณ จุดชมวิวที่
ความสูง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สามารถมองเห็นวิวได้อย่างงดงาม ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้
ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700
เมตร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนยอดเขายุงเฟรา
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บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางจากยุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์บรู เนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอีกด้านหนึ่ งของยอด
เขา (แวะเปลี่ ยนรถไฟที่สถานี ไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปลี่ ยนรถไฟ ซึ่ งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่ อ ปี
พ.ศ.2440) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อดีตหัวเมือง
โบราณของสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านชม สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ น
สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิ ร์น สะพานวิหารนี้
เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะ
มี ภาพเขียนเรื่ อ งราวประวัติ ความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่ าแก่ อ ายุกว่า 400 ปี แต่น่ า
เสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือ บหมด จากนั้นนาท่านชมรู ป
แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรื อ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิ น เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก
อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิน แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หัวของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
อยู่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่ งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.18191821 โดยสร้างขึ้นเพื่อ เป็ นเกี ยรติแก่ ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อ สัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชี วิตในประเทศ
ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั GRAND EUROPE LUCERNE **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ซู ริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซู ริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
(Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สาคัญของเมือง
ซูริค ปั จจุบนั จัตุรัสนี้ ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านแวะถ่ ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุ่ม
หญิ ง สาวชนชั้ นสู ง จากทางตอนใต้ข องเยอรมั น อาศั ย อยู่ น าท่ า นเดิ น เล่ น บนถนน บานโฮฟซตราสเซอ
(Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติว่า
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เป็ น ถนนช้ อ ปปิ้ งที่ มี สิ น ค้า ราคาแพงที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของโลก ตลอดสองข้า งทางล้ว นแล้ ว แต่ เป็ นที่ ต้ ัง ของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ
คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็ น
ที่ต้ งั ของอาคารบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นจากช่างฝี มือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่า
หน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งนี้ (***ร้านค้าส่ วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะปิ ดทาการใน
วันอาทิตย์)

***อิสระให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย***
บ่าย
15.00 น.
17.55 น.

อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองซูริค
นาท่านสู่สนามบินซูริค เพือ่ เชคอินและทาคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบิน สวิส อิ นเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ไลน์ เที่ยวบิน LX 180 (ใช้
เวลาบิน 10.30 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบิน

วันที่แปด กรุงเทพมหานคร
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 6 คืน แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ (บิน LX)
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 6-13 พ.ค./
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค.
ราคาทัวร์ 87,900 บาท : 10-17 เม.ย./
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อทีน่ งั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-ZRH-BKK หักค่าตัว๋ คืน

6-13 พ.ค.
82,900
11,000
79,900

7,8,9,29 เม.ย.
85,900
11,000
82,900

10 เม.ย.
87,900
11,000
84,900

95,000-140,000

95,000-140,000

95,000-140,000

20,000

20,000

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันทีป่ รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น
2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 การเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. (LX)
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเที่ยวสวิตเซอร์ แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน LX
 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)
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 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตรานี้ไม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 3,000 บาท (กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่ านละ 5,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพือ่ ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นั ด หยุด งาน การประท้ ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จราจล อุ บ ัติ เหตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะค านึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถู กปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือ ง และจะไม่ คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 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
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
ที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน 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 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณ ด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่ เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิน ทางชั้นธุ รกิ จ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพือ่ ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรง จานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสีขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปั จจุบนั (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 (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื อ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
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- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั 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
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพือ่ แสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน 6 คืน แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง LX)
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
ราคาทัวร์ 82,900 บาท :
ราคาทัวร์ 85,900 บาท :
ราคาทัวร์ 87,900 บาท :
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

6-13 พ.ค./
7-14 เม.ย./
8-15 เม.ย./
29 เม.ย. - 6 พ.ค.
10-17 เม.ย./
ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

9-16 เม.ย. /

อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้ วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทาวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนใส่ เบอร์ โทรศัพท์ลูกค้าด้ วยนะคะ เพื่อเราจะได้ โทรแจ้ งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง)
ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง.............................................................. .........................................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ...................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
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