จุดเด่ นของรายการทัวร์ สวิสฯ

วัน

. เทียวชมสถานทีท่ องเทียวยังคงบรรยากาศดังเดิมของสวิตเซอร์ แลนด์ อน
ั สวยงาม (Unseen Switzerland)
4. นังรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนทีมีชือเสี ยงของสวิตเซอร์ แลนด์ ถึงห้ าขบวน
4. BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟนําเทียวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตาลี)
4.4 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟนําเทียวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (เซนต์มอริ ทซ์-อันเดอร์ แมท)
4.I GORNERGRAT TRAIN : รถไฟไต่ระดับขึ(นชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น จุดชมวิวบนยอดเขากรอเนอร์ แกรท
2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถานีรถไฟทีอย่สูงทีสุ ดในยุโรป เต็มอิมกับลานหิ มะตลอดทั(งปี
4.Q RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟันเฟื องไต่เขาสายแรกของสวิตเซอร์ แลนด์สู่จดชมวิวหลักล้าน
I. นังกระเช้ า ชมวิวพาโนรามา แบบ IVW องศา พิชิตสองเขา
I. DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงามแห่งทีราบสู งแองเกอดินระดับความสู่ 6,888 เมตรชมวิวธารนํ(าแข็ง

3.2 V-CABLE CAR : จากสถานีไอกอร์ (Eiger) สู่ สถานี กรุ นด์ กริ นเดลวาล์ด
]. นังเรื อชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทีถูกโอบล้ อมด้ วยอ้ อมกอดของขุนเขาทีสวยงาม
Q. พักในเมืองเซอร์ แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ทีได้ ชือว่ าสวยงามเหมือนสวรรค์ บนดิน
c. ลิมรสอาหารพิเศษ ทีถูกคัด สรรมาในเพือท่ าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชี ส / เนื อสั ต ว์ / ช๊ อคโกแลต) พร้ อมไวน์
ท้ องถิน, อาหารไทยรสเลิศ และชิ มไวน์ รสเลิศ

เทียวสบายๆ กับรายการสวิสฯ
1.

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

วัน

โรงแรมทีพักแบบ 4 – 5 ดาว พร้ อมพนักงานยกกระเป๋าส่ งถึงห้ องพัก
อาหารพืนเมืองแบบมีคุณภาพ เพือลองชิ มรสชาติแบบต้ นตํารับ
อาหารจีนเมนูดีลกั ซ์ 7 อย่ าง พร้ อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่ าง พร้ อมของหวาน
พักในสวิตเซอร์ แลนด์ ทังรายการทัวร์
รวมค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
บริการนําดืมบนรถโค้ ช

วันพฤหัสฯที IW ธ.ค.V](1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ซู ริค

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั(น D แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways
โดยมีเจ้าหน้าทีบริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอํานวยความสะดวก

วันศุ กร์ ที I ธ.ค.V](4)

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

01.05 เหิ นฟ้าสู่ เมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทยเทียวบินที TG940 (บินตรงสู่ ซูริค)
07.50 ถึ งสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้าน
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม
ไรน์ ” Stein am Rhein (53 กม.) เป็ นเมืองโบราณ
เล็กๆ มีแม่น( าํ ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะ
ขึ( น กับ เมื อ งซาฟเฮาส์ เ ซ่ น มี ถ นนสายหลัก เพี ย ง
สายเดียวอาคารบ้านเรื อนปลูกสร้างมาแต่โบราณ
โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยืนออกมาผนังนอก
บ้านมีการวาดภาพสี น( าํ ปูนเปี ยก fresco บอกเล่า

เทียง

คํา

เรื องราวต่างๆ เอาไว้ นําคณะเดิ นเที"ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่ า บริ เวณจัตุรัส ศาลาว่ าการเมือง มีนา.ํ พุอยู่
ตรงกลางจตุรัส กลางนํา. พุมีอัศวิ นสวมเสื .อเกราะ
ยื น อยู่ คุ ณ สามารถเก็ บ ภาพ บรรยากาศอั น น่ า
ประทั บใ จของที" นี"ไ ด้ เมื อ งนีไ. ด้ รับ รางวัล The
First Wakker Prize เมื" อ ปี 1972 ใ นฐานะที"
อนุรักษ์ มรดกทางสถาปั ตยกรรมไว้ ไ ด้ เป็ นอย่ างดี
ท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ กัลเลน” St.Gallen (73
กม.) เมื องหลวงของรั ฐเซนต์ กัล เลนเมื องที"ไ ด้ ว่า
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง ศ า ส น า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์ แลนด์ แต่ ปัจจุบันนีก. ลายเป็ นศูนย์ กลาง
วงการแฟชั" นเสื .อผ้ าของสวิส ตั(งอยูใ่ นหุ บเขาทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสวิตเซอร์ แลนด์ใกล้กบั ชายแดนประเทศออสเตรี ย นําท่ านเดิ นเที"ยวชมย่ านเขตเมือง
เก่ า ชมความสวยงามของอาคารบ้ านเรื อนสมัยเก่ าเป็ นแบบเฉพาะของสไตล์ บาร็ อค “นําท่ านเข้ าชม ห้ องสมุดแอบ
บีย์” Abbey Library ห้ องสมุด ที"เก่ าแก่ ที"สุ ดในสวิส ฯ และเป็ นห้ องสมุดทางศาสนาคริ ส ต์ ที"ใ หญ่ และเก่ าแก่ ที"สุ ด
แห่ งหนึ" งของโ ลก ตั.งอยู่ภายใ นวิหารเซนต์ กัล เลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของห้ องสมุดเก่ าแก่ ที"
ได้ รับการขึน. ทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนังเล่นพักผ่อนทีปูดว้ ยพรมสี
แดงสุ ดเก๋ มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ( งหรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัยบริ เวณถนน Multergasse และ Spisergasse
 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั(นนําท่านเดิ นทางสู่ “เมื องเซนต์ มอร์ ริ ทซ์ ”
(180 กม.) เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกี
ทีมีชือเสี ยงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดู หนาวที
แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัว เมื อ งถู ก โอบ
ล้อ มเทื อ กเขาและวิว ทิ ว ทัศ น์ ข องทะเลสาบอัน
สวยงาม นําท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไปด้วย
ร้ า นค้า และอาคารเก่ า แก่ สวยงาม เก็ บ ภาพวิ ว
ทะเลสาบเซนต์มอริ ทซ์ อิสระช้อปปิ( งตามอัธยาศัย / นําท่านเดินทางสู่ ทีพัก
 บริ การอาหารมื(อคํา ณ ภัตตาคาร

พักที: THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้ เคีย ง( )

วันเสาร์ ที ม.ค.VQ(I)
เช้า

เทียง

คํา

เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์ นิน่า เอ็กซ์ เพรส(มรดกโลก)
นังกระเช้ าสู่ ย อดเขาไดอาโวเลซซ่ า(Unseen) – เซนต์ มอริทซ์

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั(นนําคณะออกเดินทางสู่ ชายแดนอิตาลี ผ่านชนบทอันหลากหลายทีสุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ
โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนย์กลางในหุ บ
เขาเล็กๆ ผูค้ นพูดภาษาอิตาลี และสถาปั ตยกรรม
ข อ ง บ้ า น เ รื อ น ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ก็ ส ะ ท้ อ น ถึ ง
บรรยากาศของอิ ตาลี มี ความลาดชันที เป็ นป่ า
ผสานเป็ นภู เ ขาสู งถึ ง 3,000
เมตรทางทิ ศ
ตะวันออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวันตก โดย
ขอบฟ้ าทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อมีธารนํ(าแข็ง
และภูเขาทีปกคลุ มด้วยหิ มะของเทือกเขาเบอร์ นี
นา นําคณะนังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์ นิน่า
เอกซ์ เ พรส” ซึ งเป็ นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพลิ ดเพลิ นกับ
บรรยากาศทิวทัศน์ทีสวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้าหมู่บา้ นชนบททีสวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดทีถูกประกาศ
ให้เป็ น “เส้ นทางสายมรดกโลก” ข้ามเทือกเขาแอลป์ ทีระดับความสู ง 7,390 ฟิ ต ผ่านหนึ งในทิวทัศน์ ทีสวยทีสุ ด
ของสวิตเซอร์ แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina)
 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั(นนําท่านเดินทางสู่ สถานี กระเช้าไดอาโวเลซซ่ า (Diavolezza Mt.) สู่ ระดับความสู ง k,lmn เมตร ยอดเขานี(
เสมื อ นเป็ นไข่ มุก เม็ด งามแห่ ง ที ราบสู งแองเกอ
ดิ น (Engadin) ซึ งตั(งอยู่ในแคว้นกราวบึนเดน
(Graubünden) แคว้นทีเก่ าแก่และยังคงใช้ภาษา
โรมานซ์อยู่ กระเช้าจะนําท่านขึ(นสู่ ยอดเขาหิ มะ
สู ง 6,888 เมตรภายใน 68 นาที จากนั(นนําท่านชม
วิวความสวยงามของยอดเขาแอล์ปตะวันออก ทีมี
ยอดเขาที สวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่ น ยอด
เขาพิซ เบอร์ นิน่า (Piz Bernina Peak), โคร
ว า ท ส์ ซ (Corvatsch),
ไ ด อา โว เล ซ ซ่ า
(Diavolezza) และเขาลากัลบ์ (Lagalb) เป็ นจุดเด่น ท่านจะเห็ นธารนํ(าแข็งเพอร์ สและมอร์ เตอรัทส์ (Pers and
Morteratsch Glaciers) ทีสวยงามอย่างชัดเจนมีเวลาให้ทุกท่านเดิ นเด่นชมวิวในลานหิ มะอย่างจุใจหรื อเลือกซื( อ
สิ นค้าทีระลึกในตัวอาคาร ท่านสามารถจิบกาแฟหรื อโกโก้ร้อนชมวิวสวยๆได้อย่างเต็มที ได้เวลาสมควรนําท่าน
เดินทางลงสู่ สถานีพอนเตรสซิ น่า เดินทางเข้าสู่ ทีพักเมืองเซนต์มอริ ซท์
 บริ การอาหารมื(อคํา ณ ภัตตาคาร

พักที: THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้ เคีย ง(4)

วันอาทิตย์ ที 4 ม.ค.VQ(])
เช้า

เซนต์ มอริทซ์ – นังรถไฟกลาเซีย ร์ เอ็กซ์ เพรส – อันเดอร์ แมท
เซอร์ แมท – แทส

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะสั มผัสประสบการณ์ กับการนังรถไฟ “กลาเซี ย ร์ เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่ วงการเดินทางทีสวยสุ ด
ของเส้ นทางกลาเซี ยร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่ างเมือง

เซนต์ มอริ ทซ์ – อั น เดอร์ แมท ) ผ่ า นชมภู มิ
ประเทศทีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีท( งั อุโมงค์,
สะพาน, หุ บเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุ บ
เขาที สู ง 2,000 กว่า เมตร ตลอดเส้ น ทางท่ า น
สามารถชมยอดเขาที ปกคลุ ม ด้ ว ยธารนํ(าแข็ ง
เจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ทีพาด
ผ่ า นในกลางเทื อ กเขาแอลป์ โดยช่ ว งสํ า คั ญ
ระหว่ า งท าง จะผ่ า นสะพานข้ า มช่ องเขา

(Landwasser Viaduct) ที มี ชือเสี ยงที สุ ดของ
เส้นกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรส สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ.
yl8k โดยมีช่องโค้งรับนํ(าหนังถึ งหกช่ อง และมี
ความสู งถึง 65 เมตร จากนั(นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับความสู งขึ(นเรื อยๆ จนถึงจุดสู งสุ ดของเส้นทางรถไฟ (k,866
เมตร) ในบริ เวณโอเบอราลพ์ พาส (Oberalp Pass) จากนั(นรถไฟจะค่อยๆวิงลงเขาสู่ “เมืองอันเดอร์ แมท”

Andermatt เมืองสกีรีสอร์ ทเล็กๆ ทีน่ารัก
เทียง

 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื(นเมือง

บ่าย

มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในเมืองอันเดอร์ แมท จากนั(นนําท่านออกเดิ นทางสู่ “เมืองเซอร์ แมท”

Zermatt โดยรถโค้ชปรับอากาศและเส้ นทาง
จะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์กา้ พาส (Furka Pass) ที
มีความยาวถึ ง ym,D8~ เมตร ทีสําคัญคื อต้องเอา
รถโค้ ช ขึ( นโดยสารรถไฟเพื อรอดอุ โ มงค์ น( ี
จากนั(นรถโค้ชจะวิงผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทังถึง
เมื องแทส (Tasch) เราต้องเปลี ยนพาหนะเป็ น
Shuttle Train (ใช้เ วลา ym นาที ) เนื องจาก
หมู่บา้ นเซอร์ แมทไม่อนุ ญาตให้รถยนต์ (นํ(ามัน)
วิงในเมือง เซอร์ แมทตากอากาศทีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั(งอยูบ่ นความสู งกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ น
เมืองซึ งสงวนสถานทีไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ• โดยห้ามรถทีใช้แก๊สและนํ(ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า
ทีมีไว้บริ การนักท่องเทียว ซึ งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั(งนี( อิสระกับการเดินเทียวชมเมือง
หรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย *** ขบวนรถไฟกลาเซี ยร์ เอ็กซ์ เพรส จะหยุดให้ บริ การเพื" อปรั บปรุ งตู้ขบวน ระหว่ าง

คํา

วันที" 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิa ใ นการจัดให้ ท่ านนั"งรถไฟขบวนอื" นในเส้ นทางเดียวกันแทน
***
 บริ การอาหารมื(อคํา ณ ภัตตาคารไทย หรื อ จีน (กรณี ร้านปิ ดจะเปลียนเป็ นพื(นเมือง)

พักที: SWISS ALPINE HOTEL ALLALIN /
ADONIS HOTEL ZERMATT พักบนเมืองเซอร์ แมท WW%
วันจันทร์ ที I ม.ค.VQ(Q)
เช้า

แทส – เซอร์ แมท – นังรถไฟ ขึนยอดเขากรอเนอร์ แกรท
ชมยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – ลูเคอร์ บาด

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินสู่ สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นังรถไฟไต่ เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ งมีความสู งกว่า 6,888
เมตรเหนื อระดับนํ(า ทะเล ชมความงามของยอด
เขาแมทเทอร์ ฮ อร์ น (จากจุ ด ชมวิ ว กรอนเนอ
แกรต) ซึ งมี ค วามสู งกว่า 4,478 เมตรเหนื อ
ระดับ นํ(า ทะเล ซึ งท่ า นสามารถเห็ น อยู่ แค่
เอื( อ ม
ชื นชมกั บ ทิ ว ทัศ น์ เ หนื อ ม่ า นเมฆ
เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อนั งดงามของหิ มะซึ งปก
คลุ มยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้ า ยอดเขา
ทรงปิ รามิดทีมีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตา
จนราชาการ์ ตูนวอล์ทดีสนีย ์ นําไปเป็ นแบบเครื อง
เล่นบิ‚กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุ กดี สนี ยแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบทีสวยงามยิงนัก ได้เวลา
สมควรนํา คณะเดิ น ทางลงจากยอดเขา จากนั(น
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง นํ า ท่ า น แ ว ะ ล ง ที ส ถ า นี

Rottenborden ให้ท่านถ่ายรู ปคู่กบั “ทะเลสาบ
ริ ฟ เฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที ท่ า น

เทียง

สามารถถ่ายรู ปยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ นอีกจุดหนึ ง
ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์ นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนําท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองเซอร์ แมทมีเวลาให้ ให้ คณะได้ เดิน
ชมเมืองเซอร์ แมท อย่ างจุใจ นําท่ านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น จากเมืองเซอร์ แมท ซึ งมีความสู ง
กว่า 4,478 เมตรเหนือระดับนํ(าทะเล ซึ งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื(อม ชื นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆเพลิดเพลิน
กับทิวทัศน์อนั งดงามของหิ มะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบทีสวยงามยิงนัก
 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิ ส ระทุ ก ท่ า นเดิ น ชมเมื อ งเบทเทนแอล์ป ตามอัธ ยาศัย จากนั(น นํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งนํ(าแร่ ลู เ คอบาร์ ด
(Leukerbad) เมื อ งน่ า รั ก ที ตั(ง อยู่ใ นหุ บ เขาแสน
สวยงามสุ ด บรรยาย นํา ท่ า นเช็ ค -อิ น เข้า สู่ ที พัก
โรงแรมให้ ท่ า นได้ มี โ อกาสลงแช่ นํ( าแร่ ใน

LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมื อง
ลอยเคอร์ บาดนั(นเป็ นเมืองนํ(าแร่ ทีมีชือเสี ยงมา
เป็ นพัน ปี ตั(ง แต่ ยุ ค โรมัน ปั จ จุ บ ัน เมื อ งลู เ คอ

คํา

บาร์ ดเป็ นทีตั(งของโรงแรมหรู และถนนคนเดิ นที
น่ ารั ก เป็ นเสน่ ห์ดึงดู ดเหล่ าเซเลป, นักกี ฬาและ
เหล่าไฮโซผูร้ ํารวยในยุโรปและอเมริ กามาใช้บริ การในทุกๆฤดู เนืองจากนํ(าแร่ จะเป็ นธรรมชาติแบบสุ ดๆ แล้วยังมี
การพิสูจน์จากวงการแพทย์ถึงการช่วยบําบัดโรคไขข้อ และบํารุ งผิวหนังได้อย่างดี
 บริ การอาหารมื(อคํา ณ ภัตตาคาร

พักที: HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรื อระดับใกล้ เคีย ง
วันอังคารที ] ม.ค.VQ(V)
เช้า

ลูเคอบาร์ ด – หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล
มองเทรอซ์ – โลซานน์ – อินเทอร์ ลาเค่ น

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั(นนําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้ นเอเกิล (Aigle) นําท่านเข้าชมปราสาทเอเกิล แห่ งยุคกลาง ทีสร้างมาตั(งแต่
ปี ค.ศ.yD~m ผ่ า นศึ ก สงครามสมัย เบอร์ กั น ดี
ปั จจุบนั ตัวปราสาทรายล้อมด้วยไร่ องุ่น กว้างไกล
สุ ด สายตา ตัว ปราสาทมี ค วามงดงามแบบยุค

กลาง หอคอยสู ง ตระหง่ า นถึ ง สามหอคอย
ปั จจุบนั ตัวปราสาทได้ดดั แปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์
ไวน์(Wine Museum) นําท่านเดินชมประวัติ
ความเป็ นมาขององุ่ นและไวน์ช นิ ด ต่ างๆ นํา
คณะออกเดิ น ทางสู่ เมื อ ง “มองเทรอซ์ ”
Montreux (y8 กม.) เมืองพักผ่อนตากอากาศทีมีชือเสี ยงทั(งในฤดูร้อน และหนาวริ มทะเลสาบเจนี วา ซึ ง ได้รับ
สมญานามว่าเป็ น “ไข่ มุกแห่ งริ เวียร่ าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี( เรี ยงรายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบ
ทียาวถึง 15 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพทีระลึกกับ “ปราสาทชิ ลลอง” chateau de chillon ซึ งสร้าง
ขึ(นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรื อทีรู ้จกั กันแพร่ หลายในสมญานามชาร์ ลมาญน้อยในครึ งหลัง
ศตวรรษที 13 เป็ นทีประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย

เทียง

คํา

 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะสู่ เมื องโลซานน์ ชมบรรยากาศของเมือง
พร้ อมชมตั ว เมื อ งเก่ า ให้ ท่ า นได้ ถ่ ายรู ป หน้ า
พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิ กที ตังอยู่บนฝั งเหนื อของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ต( งั แต่ศตวรรษที 4 ใน
สมั ย ที ชา วโรมั น ม าตั( ง หลั ก แหล่ งอยู่ ริ มฝั ง
ทะเลสาบ นับตั(งแต่ศตวรรษที 18 โลซานน์ยงั เป็ น
เมื อ งที สมเด็ จ พระบรมราชชนกทรงโปรดมาก
ตั( งแต่ ค รั( งที เสด็ จ ฯไปดู งานและศึ ก ษาด้ า น
สาธารณสุ ข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็ นทีประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที n และรัชกาลที l)
ในปี 2476-2488 ซึ งมีพระชนนีเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว
เพียงลําพังในการอภิบาลพระธิ ดาและพระโอรสที
เป็ นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ จากนั(น
เดิ น ทางสู่ เ มื อ งอิ น เทอลาเค่ น จากนั(นนํา คณะ
เดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น” เมืองหลวงของ
แบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมือง ตั(งอยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบสองแห่ งคื อ Thunersee
และ
Brienzersee ท่ า ม ก ล า ง เ ทื อ ก เ ข า น้ อ ย ใ ห ญ่
โดยเฉพาะอย่างยิงท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชือ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิ โน ฯลฯ
 บริ การอาหารมื อคํา ณ ภัต ตาคาร เมนูพ ิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่ านจะได้ ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ทีพัก

พักที: Hotel Royal St Georges Interlaken - MGallery หรื อระดับใกล้ เคีย ง

วันพุธที Q ม.ค.VQ(c)
เช้า

อินเทอลาเค่ น – นังรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถํานําแข็ง
เลาเทอบรุ นเนน – นําตกสเตาบอร์ ก – เมืองลูเซิร์น

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุ นเนน” ชมวิว นํ(าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ทีไหลลงมาจากหน้าผา
เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ ของหมู่บา้ นแห่ งนี( จากนั(น
นัง รถไฟฟั นเฟื อง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ทีได้ชือ
ว่ า “สถานี ร ถไฟที สู งที สุ ดในยุ โรป” เป็ นพื( น ที
มรดกโลกทางธรรมชาติ แ ห่ งแรกของยุ โ รป

เปลียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี
ไคลน์ ไ ชเด็ ค ” ขึ( นสู่ ความสู งถึ ง 6,DŒD เมตร

เทียง
บ่าย

จนถึ ง “สถานี รถไฟทีสู งทีสุ ด ในยุโรป” ซึ งได้รับ
การยกย่องว่า เป็ น Top of Europe ชม “ถํา
นําแข็ง 1,000 ปี ” ทีมีอายุเก่าแก่กว่า y,888 ปี ชมงานแกะสลักนํ(าแข็งทีสวยงามอยูใ่ ต้ธารนํ(าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพ
ความสวยงามและยิงใหญ่ ข องของ ธารนํ(า แข็ ง
Aletsch ทียาวที สุ ดในเทือกเขาแอลป์ จากนั(น
อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิ มะอย่างเต็มอิม
สํา หรั บ ภายในตัว อาคารจุ ง เฟรายัง มี ห้อ งนิ ศ รร
ษการเกี ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา,
ร้ า นจําหน่ า ยช็ อคโกแลตลิ น น์, ร้ านนาฬิ ก าและ
ร้ า นจํา หน่ า ยของที ระลึ ก ท่ า นสามารถส่ ง โปร
การ์ ดถึงคนพิเศษเพือเป็ นทีระลึกจากยอดเขาแห่ ง
นี(ได้อีกด้วย
 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟั นเฟื องสู่ สถานี ไอเกอร์ (Eiger) จากนันโดยสารกระเช้ าชมวิวเทือกเขาแอล์ ป
(THE V-CABLEWAY) ลงสู่ สถานี กริ ลเดล
วาล์ ว กรุ นด์ ซึ งใช้ เ วลาเพี ย ง yk นาที เ ท่ า นั(น /

จากนั( นนํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งลู เ ซิ ร์ น
เดิ นทางถึ งเมื องลูเซิ ร์น(Lucerne) นําคณะไป
ถ่ า ยรู ป กับ “อนุ ส าวรี ย ์สิ ง โต” อนุ ส รณ์ รํา ลึ ก ถึ ง
การเสี ยชี วิต ของทหารสวิสฯผูถ้ วายการอารักขา
แด่ พระเจ้า หลุ ย ส์ ที 16 ในสงครามปฏิ ว ตั ิ ใหญ่
ฝรังเศส นําท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพาน
ไม้คาเปล” ทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของลูเซิ ร์น ซึ งเป็ นสะพานไม้ทีมีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น( าํ รุ ซซ์” (Reuss)
ซึ งสร้ างมากว่า 660 ปี เพือเชื อมเขตเมืองใหม่ในฝั งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั งเหนื อ นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ บริ เวณ

คํา

จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่ นท์พลัทซ์ ” อิสระกับการเดิ นยวชมบรรยากาศของเมือง หรื อชมความสวยงามของ
ทะเลสาบลูเซิ ร์น ตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารมื(อคํา ณ ภัตตาคาร

พักที: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรื อระดับใกล้ เคีย ง
**กรณี ทีห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรื อติดงานเทรดแฟร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ในการจัดพักที เมืองเวกกิสหรื อเมืองใกล้เคียงแทน**

วันพฤหัสฯที V ม.ค.VQ(Š)
เช้า

เทียง

ลูเซิร์น – ล่ องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น – นังรถไฟขึนยอดเขาริกิ
ซุ ค – ชมเมือง – ซู ริค

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า น ล่ อ ง เ รื อ ท ะ เ ล ส า บ ลู เ ซิ ร์ น ห รื อ
ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ ทเตอร์ (ทะเลสาบสี พันธ
รัฐ) ซึ งได้ชือว่าสวยสุ ดในสวิตเซอร์ แลนด์มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับที D ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
มีความงดงามของทัศนี ยภาพอยู่ท่ามกลางหุ บเขา
โอบล้อ มด้วยยอดเขาริ กิและยอดเขาพิลาตุ ส ทํา
ให้วิว ทิ ว ทัศ น์ ดู ง ดงามยิงขึ( น ซึ งเป็ นทะเลสาบที
สวยงาม ตั(งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา มองไปทางไหน
ก็ จ ะเห็ น ภู เ ขาโอบล้ อ มเพื อชมความงามของ
บ้านเรื อนบนเนิ นเขาตลอดสองฝั ง ทีสวยงามน่ ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที สุ ดแสนโรแมนติค นําท่านขึ( นฝั ง ณ
“เมืองวิทซ์เนา” นําท่านเปลียนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ งได้ชือว่าเป็ นรถไฟฟันเฟื องทีสามารถขึ(นยอดเขาได้แห่ ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตาม
รอยละคร “อย่าลื มฉัน” สัมผัสกับฉากจบทีแสน
โรแมนติก บนยอดเขาริ กิ RIGI KULM ซึ งเป็ น
เทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นที
รู ้จกั กันในฐานะ “ราชิ นีแห่ งเทือกเขา” โดยยอดที
สู งที สุ ด มี ค วามสู งถึ ง y,~l~.m เมตร ซึ งท่ า น
สามารถชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ อ ัน งดงามของเทื อ กเขา
แอลป์ (The Alps) ทีมีความสวยงามและซึ มซับ
กับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ได้แบบ 6Œ8 องศา
 บริ การอาหารมื(อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื(นเมือง
จากนั(นนําท่านสู่ บริ เวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนําท่านลงจากยอดเขาสู่ เมือง “อาร์ ธ-โกเดา”
นําท่านชม “เมืองซุ ก” (6y กม.) เมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดี ยวกัน เป็ นแคว้นทีรํารวยมาก เนื องจากบริ ษทั
ข้ามชาติมาเปิ ดออฟฟิ ซ ในแคว้นนี(มากทีสุ ด ทําให้อตั ราการเก็บภาษีของแคว้นนี(ตาที
ํ สุ ดในประเทศสวิส(อัตราการ

คํา

ครอบครองรถหรู มากทีสุ ด ในสวิส) จากนั(นนําท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า m88 ปี นําท่าน
เดินชมบริ เวณริ มทะเลสาบทีทางรัฐบาลท้องถินได้ลงทุนทําจุดชมชี วิตสัตว์น( าํ ใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลา
ชนิ ดต่างๆในทะเลสาบแห่ งนี( อิสระทุกท่านในถนนคนเดิ นทีมีร้านค้าพื(นเมือง ของทีระลึกรวมทั(งนาฬิกาสวิสฯ
ราคาพิเศษกว่าแคว้นอืนๆ
 บริ การอาหารมื(อคํา ณ ภัตตาคาร

ทีพัก: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรื อระดับใกล้ เคีย ง
วันศุ กร์ ที c ม.ค.VQ(‹)
เช้า

ซู ริค – นําตกไรน์ – บ้ านช๊ อกโกแลตลินด์ ท – ชมเมืองซู ริค

 บริ การอาหารมื( อ เช้ า ณ ห้ อ งอาหารของ
โรงแรม
นําคณะออกเดินทางเข้ าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น”

Schaffhausen เมื อ งชายแดนเยอรมั น -สวิ ส ฯ
ชมความสวยงามของ “นํO า ตกไรน์ ” (Rhine
Falls) ซึ งเกิ ดจากแม่น( าํ ไรน์สายนํ(านานาชาติ ที
สําคัญที สุ ดในยุโรป แม่ น( าํ แห่ งนี( เกิ ดขึ( นจากการ
ละลายของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์ เริ มจากเป็ นลํา
ธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบคอนส
แตนท์ที กั(น พรหมแดนระหว่า งสวิตเซอร์ แ ลนด์
กับ เยอรมันนี ส่ วนที ล้น ไหลออกจากทะเลสาบ
คอนสแตนท์ก่อกําเนิ ดแม่น( าํ ไรน์สายใหญ่ ไหล
ผ่า นหน้า ผาสู ง ชัน ที เมื อ งซาฟเฮาส์ เ ซ่ น เกิ ด เป็ น
“นํOาตกไรน์ ทีสวยงามทีสุ ดในยุโรปกลาง” จากนั(น

เดินทางสู่ Lindt Home of Chocolate (24 กม.)
ต้อนรับผูม้ าเยือนด้วยไฮไลต์ นํ(าพุช็อกโกแล็ต
ที ตั(ง ตระหง่ านอยู่เ หนื อ ความสู ง กว่ า l เมตร
สัมผัสโลกแห่ งช็อกโกแลตด้วยทุ กความรู ้ สึก
ของคุ ณตั(งแต่การสร้ างสรรค์และความสําคัญ
ทางวัฒ นธรรมไปจนถึ ง การชิ ม ช็ อ กโกแลต
แบบไม่จาํ กัด
เทียง
บ่าย

 บริ การอาหารมื( อกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร
พื(นเมือง
นําท่ านชม “เมืองซู ริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน
,เศรษฐกิ จและ การธนาคารของยุโรปซึ งมอบชี วิตชี วาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมื องแห่ งนี( ต( งั อยู่ริมฝั ง

คํา

“แม่ นา.ํ ลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปั ตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศ
กระจายตามบริ เวณริ มฝังทะเลสาบซู ริค...นําคณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โ บสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ " โบสถ์แห่ งนี( มี
จุดเด่นอยู่ทีนาฬิกาซึ งเป็ นนาฬิ กาทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดกว่าโบสถ์อืนๆในยุโรป จากนั(นให้ท่านได้เดิ นเล่นเทียวชม
บรรยากาศเรี ยบแม่น( าํ ลิ มแม็ท บริ เวณถนน “ลิ มแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเทียวชมบรรยากาศรอบๆ
เมือง พร้อมช้อปปิ( งของทีระลึกพื(นเมืองของสวิตเซอร์ แลนด์
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

ทีพัก: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรื อระดับใกล้ เคีย ง
วันเสาร์ ที Š ม.ค.VQ( W)

ซู ริค – สนามบินซู ริค – เดินทางกลับ

เช้า

 บริ การอาหารมื(อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (47 กม.) นําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED
y6.ym เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เทียวบินที TG971\

วันอาทิตย์ ที ‹ ม.ค.VQ( ) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
8Œ.y8 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************************
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่างประเทศทีทางคณะเดิ นทางในขณะนั(น เพือความปลอดภัยในการเดิ นทาง
โดยบริ ษัท ฯ ได้ม อบหมายให้ หั ว หน้ า ทัว ร์ ผู ้น ํา ทัว ร์ มี อ ํา นาจตัด สิ นใจ ณ ขณะนั(นทั(ง นี( การตัด สิ นใจ จะคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ * รวมค่ าวีซ่ า * ค่ าทิปพนักงานขับรถ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ k ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า yk ปี
พักกับผูใ้ หญ่ y ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า yk ปี
พักกับผูใ้ หญ่ k ท่าน (เสริ ม
เตียง)

พักเดียว

IW ธ.ค.V] – W‹ ม.ค.VQ***

V4,‹WW

V4,‹WW

QŠ,‹WW

]‹,WWW

ราคานี( ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ ym8 สวิสฟรังค์
*** ต้องการทีนังชั(นธุ รกิจราคาพิเศษ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ***
กรุ ณาสํารองทีนังล่องหน้าอย่างน้อย n สัปดาห์ เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า

อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัว’ เครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- ซู ริค-กรุ งเทพฯ
2. ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศ เนื องจากอยูใ่ น
แถบทีมีอุณหภูมิตาและราคาโรงแรมจะปรั
ํ
บขึ(น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ ม
ต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทียวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันสุ ขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) **
8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
9. นํ(าดืมบริ การบนรถโค้ชทุกวัน
10. ค่า QR CODE ( ท่านละ D8 สวิสฟรังค์ )สําหรับใช้ในการเข้ารับบริ การสถานทีต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ
(***รวมค่าบริ การแล้ว***)
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที พัก (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้ อยก่ อนรถออกทุ กครั( ง) หากท่านลื ม
สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋ าไม่พอทําให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนําสัมภาระขึ(นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน( าํ มันทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ y88 บาท ต่อท่านต่อวัน(y,y88) ***หากท่านประทับใจในการบริ การ***

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนทีเหลื อกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั(นจะถื อว่าท่านยกเลิ กการ
เดินทาง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ• ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า y8 วัน ซึ งจะเกิดขึ(นได้ก็ต่อเมือไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย y8
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ y8 ท่าน ซึ งในกรณี น( ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืน
เงินให้ท( งั หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและหักค่าใช้จ่ายทั(งหมดทีเกิดขึ(นจริ ง

3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ• ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น( ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนืองจากรายการทัวร์ น( ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ• การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ• ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั(งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทั(งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ ํารองทีนังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัว’ เครี องบิน ห้องพักทีคอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ y8 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ วงที ท่านเดิ นทางคิ ววีซ่ากรุ๊ ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ• ในการยืนวีซ่าเดี ยว ซึ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่าน
ทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านั(น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่ าทีท่ า นยื นไม่ ผ่ านการพิจ ารณา และคณะสามารถออกเดิน ทางได้ ท่ า นจะต้ องเสี ย ค่ า ใช้ จ่ ายตามจริ ง ทีเกิด ขึ น
ดังต่ อไปนี
- ค่าธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั(งสิ( นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว’ เครื องบิน หรื อตัว’ เครื องบินทีออกมาจริ ง ณ วันยืนวีซ่า ซึ งตัว’ เป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว’ เครื องบินถ้าออกตัว’ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมทีท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน Dm-Œ8 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว’ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว’
ตามจริ งเท่านั(น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน
k คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง y88% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี(แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ในการยึดค่าใช้จ่ายทั(งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ มต้น และจบ การบริ การ ทีสนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว’ เครื องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี( เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั(นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

7. ในกรณี ทีเกิ ดการล่าช้าจากสายการบิน หรื อกระเป๋ าเดิ นทางไม่มาตามกําหนด ทางบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กบั ท่าน ซึ งการพิจารณาขึ(นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั(น

เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 68 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั(งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําทีต้อง
การั น ตี ทีนังกับ สายการบิ น หรื อ กรุ๊ ป ที มี ก ารการั น ตี ค่ า มัด จํา ที พัก โดยตรงหรื อ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง yŒ – kl วันขึ(นไป – เก็บค่าใช้จ่าย m8 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง y – ym วัน – เก็บค่าบริ การทั(งหมด y88 %

เอกสารทีใช้ ในการยืนขอวีซ่ า VISA สวิตเซอร์ แลนด์
(ต้ องมาโชว์ ตวั ทีสถานทูตเพือสแกนลายนิวมือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั(น ) 1.5 X 2.0 นิ(ว จํานวน 3 รู ป ขึ(นอยูก่ บั ประเทศทีจะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงิ นท่านละ y ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชี ออมทัพย์เท่านั(น ส่ วนบัญชี อืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพิมเติมได้ ทั(งนี(เพือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่านจะใช้ยืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5
วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั(ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ งจดหมายต้องออกโดยทีว่าการอําเภอ
6. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่ า นจะถู ก ปฏิ เ สธวีซ่ า สถานทู ต ไม่ คื น ค่ า ธรรมเนี ย มที ได้ช ํา ระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยืนคํา ร้ อ งใหม่ ก็ ต ้อ งชํา ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั(ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทั(งนี( ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ• ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดิ นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามที
ระบุ เท่า นั(น การปฏิ เสธวีซ่ าอันเนื องมาจากหลัก ฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิด วัต ถุ ประสงค์ใ นการยืนขอวีซ่ า
ท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ• ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ(นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั(งนี( จะคํานึ งถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

