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8 วัน 6 คืน แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง)
นัง่ รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น

***บินตรงสู่ นครซู ริค*** ด้ วยสายการบินสวิส

กันยายน – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นที่

78,500 บาท

(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น)
ซูริค, น้ าตกไรน์, เซ็นต์ มอริ ทซ์, อันเดอร์แมท, นัง่ รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น,
มองเทรอซ์, เวเว่ย,์ โลซานน์, เจนีวา, กรุ งเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น

ราคาทัวร์ 80,500 บาท : 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 8-15 ต.ค./ 10-17 ต.ค./
ราคาทัวร์ 78,500 บาท : *16-23 ต.ค./ *17-24 ต.ค./ *23-30 ต.ค.
(*นั่งรถไฟ REGIONAL TRAIN เส้ นทางเดียวกันแทน เนื่องจาก GLACIER EXPRESS ปิ ดปรับปรุ งประจาปี )
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แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

วันแรก
10.00 น.
12.45 น.

19.35 น.

กรุ งเทพมหานคร – ซู ริค
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิส อินเตอร์ ชนั่ แนล แอร์ เวย์ส แถว G 1-6 ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ นทางสู่ นครซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) เที่ยวบิน LX 181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารกลางวัน และ อาหาร
ค่า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่ นครซู ริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั PARK INN ZURICH AIRPORT / ALLEGRA ZURICH AIRPORT **** หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ อง

นา้ ตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่ น (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซึ่ ง
ตั้งอยู่บนฝั่งเหนื อของแม่น้ าไรน์ เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และ
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อาคารสไตล์คลาสสิ ค นาท่ านเทีย่ วชมและสั มผัสความงามของนา้ ตกไรน์ นา้ ตกทีใ่ หญ่ และสวยที่สุดในยุโรป ชมความ
แรงของกระแสน้ าที่กระทบกับโขดหิ นกลางน้ าดังสนัน่ ทัว่ บริ เวณ ละอองน้ าที่กระจายปกคลุมไปทัว่ เสมือนเมืองมายา
อิสระให้ท่านได้สูดอากาศบริ สุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรี ยงรายทัว่ บริ เวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเซ็ นต์ มอริ ทซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 241 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชัว่ โมง)
เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยูใ่ นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden)
เป็ นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยูท่ างตะวันออกสุ ดของประเทศ ตั้งอยูบ่ นยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นาท่านชมความ
งดงามของเซนต์ มอริทซ์ เลค (Lake St. Moritz) ซึ่ งหากมาในช่ วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ าใสสี เขียว
มรกต แต่ถา้ เป็ นหน้าหนาวน้ าในทะเลสาบจะกลายเป็ นน้ าแข็งทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อเลือกซื้ อ
ของฝาก ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าแบรนด์เนม หรื อ สิ นค้าพื้นเมือง ในย่านจตุรัสพลาซาดาสโกวล่ า (Plazza da Scoula) หรื อ
จะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ ทแห่ งนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 72 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HILTON GARDEN INN DAVOS / OR EUROPE HOTEL DAVOS **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมทีเ่ มืองดาวอสไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทั จะจัดโรงแรมทีเ่ มืองใกล้ เคียง ให้ กบั คณะแทน***

วันทีส่ าม

อันเดอร์ แมท – นั่งรถไฟสายโรแมนติก กลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส – เซอร์ แมท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมท (Andermatt) (ระยะทาง 209 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อีกเมือง
เล็กที่มีชื่อเสี ยงของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่ องจากเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติกกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรส
ระหว่างทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมท ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพทุ่งหญ้า สลับกับเทือกเขาแอล์ป ซึ่ งมีความสวยงามยิง่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่าน นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส (Glacier Express) รถไฟที่ได้ชื่อว่าวิ่งช้าที่สุดในโลก และเป็ น
เส้นทางที่นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลกใฝ่ ฝันจะได้สัมผัส ตลอดการนัง่ รถไฟกว่า 3 ชัว่ โมงจากเมืองอันเดอร์ แมท (Andermatt)
สู่ เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของ
สวิตเซอร์ แลนด์ ที่ ถูก โอบล้อมอยู่ใ นอ้อมกอดของหุ บ เขาและสายน้ าสี ฟ้ าครามสดใสของทะเลสาบ หรื อจะเป็ น
ทัศนี ยภาพของยอดเขาที่ปกคลุ มด้วยธารน้ าแข็งในเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอนั สวยงามและขึ้นชื่อของสวิตเซอร์ แลนด์ รถไฟสิ้ นสุ ดการเดินทาง ณ
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เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยูเ่ ชิงเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นยอดเขาแหลมสู งชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ ครอบคลุม
พื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์ แมทนี้ ถือว่าเป็ นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้ นเชิ งเพราะเป็ น
เมืองที่ห้ามนาเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด นาท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์ แมทเมืองที่
ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ (รถไฟกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรสปิ ดปรับปรุ งประจาปี ช่วง
วันที่ 14 ต.ค. – 8 ธ.ค. 2562 ทางทัวร์ จะจัดรถไฟ Regional Train ที่วิ่งในเส้นทางเดียวกันทดแทน เพื่อให้ท่านได้ชม
ธรรมชาติแบบเดียวกัน)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั DERBY HOTEL หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมทีเ่ มืองเซอร์ แมทไม่ สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมทีเ่ มืองทาช ให้ กบั คณะแทน***

วันทีส่ ี่

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ าสู่ แมทเทอร์ ฮอร์ น กลาเซี ยร์ พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์
ฮอร์นที่มีชื่อเสี ยงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยูร่ ะหว่างประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร
รู ปทรงพีระมิดตั้งอยู่บนพื้นที่เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) ในส่ วนของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด
ทั้งปี มีนกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน “ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น” นี้ มีความสวยงาม มีเสน่ห์
เป็ นเครื่ องหมายการค้าของลูกอม “ริ กัวล่ าร์ ” และ “พาราเมาท์ พิคเจอร์ ” โดยบริ ษทั ภาพยนตร์ พาราเม้าท์ พิคเจอร์
ของฮอลลีวดู ้ ได้นามาเป็ นตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั อีกด้วย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดใน
สวิสด้วยความสู งของยอดแมทเทอร์ ฮอร์ นที่มีความสู งกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสู งยอดอื่นๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงได้ชดั เจน อิสระให้ท่านเดิ นเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานาท่านนัง่ กระเช้าเดิ นทางกลับสู่
เมืองเซอร์แมท
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กลางวัน

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

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 นาที จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์
(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบเจนี วา ได้ชื่อว่าริ เวียร่ า
ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรื อนริ มทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทชิ ลยอง (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหิ นริ มทะเลสาบเจนี วา ตั้งแต่ยุคโรมันเรื องอานาจโดยราชวงศ์ซาวอย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสิ นค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนื อสู่ ใต้หรื อจาก
ตะวันตกสู่ ตะวันออกของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่ องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดิ นทางข้ามเทือกเขาสู งชัน ปราสาท
แห่งนี้จึงเปรี ยบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ ึ งเอาเปรี ยบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่ งนี้ จึงเป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งความ
เกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรี ยบของราชวงศ์ซาวอย โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อน
แห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็ นผูน้ าต่อต้าน แต่ทา้ ยที่สุดคนหนึ่ งถูกจับประหารชี วิต คนหนึ่ งหนี หายไป ส่ วนอีกคนหนึ่ ง ถูก
จับขังคุกล่ามโซ่ไว้ที่ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนที่ราชวงศ์ซาวอย จะถูกทาลายอย่างสิ้ นเชิ งจากกองทัพแห่ งเบิร์น
ในปี ค.ศ.1536
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL BUSIGNY / OR MOVENPICK LAUSANNE / OR DE LA PAIX****หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า

โลซานน์ – เจนีวา – กรุ งเบิร์น – อินเตอร์ ลาเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเวเว่ ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่ งริ เวียร่ าสวิส (Pearls of the Swiss
Riviera)" ดินแดนที่เหมาะแก่การทากิจกรรมแทบทุกฤดู กาล นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ปปั้ น ชาร์ ลี แชปลิน (Chaplin
Statue) ผูเ้ ป็ นศิลปิ นตลกแห่ งฮอลลีวดู ้ ซึ่ งในอดีตได้เคยใช้บ้ นั ปลายชี วิตที่เมืองนี้ จากนั้นนาท่านชม เมืองโลซานน์
(Lausanne) ซึ่ งตั้งอยู่บนฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนี วา เมืองโลซานน์นบั ได้ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่ ห์โดยธรรมชาติมาก
ที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา
ริ มฝั่งทะเลสาบเจนี วา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ ยงั เป็ นเมืองที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ น
เมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า นาท่านเดิ นชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ น
สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่ งไปตั้งในสวนสาธารณะ
ของเมืองโลซานน์

นาท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
และมีความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของสวิตเซอร์ แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ทะเลสาบเจนี วาไหลเข้ารวมกับ
แม่น้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนี วานั้นตั้งอยูท่ างตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สาหรับ กรุ งเจนี วา ได้รับการยกย่องว่าเป็ น
เมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ หลายองค์กร เช่น สานักงานใหญ่ของ
องค์การสหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้วกรุ งเจนีวายังเป็ นสถานที่จดั ตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นา
ท่านชม น้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าสู งที่สุดในโลก และยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่
สาคัญที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของกรุ งเจนีวา น้ าพุเจดโดเป็ นน้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ของกรุ งเจนีวา" โดย
น้ าพุสามารถพุ่งได้สูงสุ ดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ าพุถูกติดตั้งในปี ค.ศ.1886 นาท่านแวะถ่ายภาพกับ นาฬิกา
ดอกไม้สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ มทะเลสาบ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 167 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปี ที่แล้ว โดยมีแม่น้ าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ น
ป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่ วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้
สร้างกาแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆในกรุ งเบิร์นซึ่ งได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 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
เดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี
ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็ นประตูเมือง
แห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อค
เค่นทรั มให้กลายมาเป็ นหอนาฬิ กา พร้ อมติ ดตั้งนาฬิ กาดาราศาสตร์ เข้าไป นาท่านแวะถ่ ายรู ปกับ โบสถ์ Munster
สิ่ งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บ
ภาพตามอัธยาศัยหรื อจะเลือกช้อปปิ้ งซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมและซื้ อของที่ระลึก ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมือง
อินเตอร์ ลาเก้น (Interlaken) หรื อ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทาประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองที่
ตั้งอยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติ แบบสวิตเซอร์ แ ลนด์ใ นเมื องเล็ก ๆ พร้ อ มช้ อ ปปิ้ งตามอัธ ยาศัย ท่ า นสามารถเลื อกซื้ อ นาฬิ ก ายี่ ห้อ ดัง
หลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE และอื่นๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย (พร้อมชิมเมนูช็อคโกแลตฟองดู)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั CITY OBERLAND *** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

อินเตอร์ ลาเก้ น - ขึน้ เขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสกีรีสอร์ ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูใ่ นหุ บเขา
รายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สุด นาท่านสู่ สถานี รถไฟฟ้ าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่
ยอดเขาจุ งเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งได้ รับการยกย่ องจากองค์ การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์ แลนด์
ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป มีท้ งั บ้านสี น้ าตาล
เข้มตัดกับหน้าต่างสี แดงสด, สี ครี มอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่
สลับกันระหว่างสี เขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิ มะสี ขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่าน
ได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งมีความสู งถึง 13,642 ฟุต นาท่านชม
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กลาเซี ยร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุ กสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน
ยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30
เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย

นาท่านเดิ นทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์ บรู เนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอีกด้านหนึ่ งของยอด
เขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี ไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่ งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี
พ.ศ.2440) นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณ
ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่ งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก
จะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่
เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไป
ยัง ป้ อมแปดเหลี่ ย มกลางน้ า จัว่ แต่ ละช่ องของสะพานจะมี ภาพเขี ย นเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก
ต้องบูรณะสร้ างขึ้ นใหม่เกื อบหมด จากนั้นนาท่านชมรู ป แกะสลักสิ งโตร้ องไห้ หรื อ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิ น เป็ น
อนุสาวรี ยท์ ี่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิ น แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หวั ของ
สิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์ แลนด์อยู่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่ งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชี วิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิ วตั ิ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั PARK INN ZURICH AIRPORT**** หรื อเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ด

ซู ริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมื องซู ริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
(Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สาคัญของเมือง
ซู ริค ปั จจุบนั จัตุรัสนี้ ได้กลายเป็ นชุ มทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุ รกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงิ นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซู ริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุ่ม
หญิ ง สาวชนชั้ น สู ง จากทางตอนใต้ข องเยอรมัน อาศัย อยู่ น าท่ า นเดิ น เล่ น บนถนน บานโฮฟซตราสเซอ
(Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติวา่
เป็ น ถนนช้ อ ปปิ้ งที่ มี สิ น ค้า ราคาแพงที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของโลก ตลอดสองข้า งทางล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ นที่ ต้ ัง ของ
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ
คือ ถนนออกัสตินเนอร์ กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็ น
ที่ต้ งั ของอาคารบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นจากช่างฝี มือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่า
หน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่ งนี้ (***ร้านค้าส่ วนมากในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์จะปิ ดทาการใน
วันอาทิตย์)

***อิสระให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย***
บ่าย
15.00 น.
18.00 น.

อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองซู ริค
นาท่านสู่ สนามบินซู ริค เพื่อเชคอินและทาคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิส อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน LX 180 (ใช้
เวลาบิน 10.30 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบิน

วันทีแ่ ปด กรุ งเทพมหานคร
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 6 คืน แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ (บิน LX)
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น)
ราคาทัวร์ 80,500 บาท : 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 8-15 ต.ค./ 10-17 ต.ค./
ราคาทัวร์ 78,500 บาท : *16-23 ต.ค./ *17-24 ต.ค./ *23-30 ต.ค.
(*นั่งรถไฟ REGIONAL TRAIN เส้ นทางเดียวกันแทน เนื่องจาก GLACIER EXPRESS ปิ ดปรับปรุ งประจาปี )
อัตราค่าบริ การ (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ก.ย.-ต.ค.
80,500
9,000
78,500

16,17,23 ต.ค.
78,500
9,000
76,500

เด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

95,000-140,000

95,000-140,000

20,000

20,000

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-ZRH-BKK หักค่าตัว๋ คืน

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 ม.ค.2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น
2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. (LX)
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วสวิตเซอร์ 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)
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 ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์ แลนด์ ประมาณ 3,000 บาท (กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

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 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถงึ 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่ านละ 5,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัด หยุ ด งาน การประท้ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จราจล อุ บ ัติ เ หตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะค านึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่านถู กปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมื อง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื 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
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 ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
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ที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 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 ทธิ์ ไม่รับภาระ 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 เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คู ณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต 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
- ภาพถ่ายปั จจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหู และคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- 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. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื อ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ 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)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ 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 : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ 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 แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจาต้องเตรี ยมดังนี้
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) 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 ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน 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 และความสัมพันธ์วา่
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก 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 าวีซ่าเชงเก้ น)
ราคาทัวร์ 80,500 บาท :
ราคาทัวร์ 78,500 บาท :

25 ก.ย.-2 ต.ค./ 8-15 ต.ค./
*16-23 ต.ค./
*17-24 ต.ค./

10-17 ต.ค./
*23-30 ต.ค.

(*นั่งรถไฟ REGIONAL TRAIN เส้ นทางเดียวกันแทน เนื่องจาก GLACIER EXPRESS ปิ ดปรับปรุ งประจาปี )
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทาวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะคะ เพื่อเราจะได้ โทรแจ้ งลูกค้ า ณ วัน นัดหมายเดินทาง)
ชื่ อผู้สารองที่นั่ง.............................................................. เอเย่ นต์ .........................................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** กรุ ณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้ า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

