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อลัเพนเซลล์ - วาดุส - น่ังรถชมววิไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อนัเดอร์แมท  
เซอร์แมทซ์ - อนิเทอร์ลาเค่น – น้ังรถไฟขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต  

 ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - ชาร์ฟฮาวเซ่น - น า้ตกไรน์ – ซูริค 

*** พกัเมืองเซอร์แมท 100 %*** 

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  

15-22 ก.ย. // 20-27 ก.ย. // 01-08 พ.ย.  
18-25 พ.ย. // 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 2560 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
09.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินสวสิ แอร์ (Swiss Air)  

เจ้าหน้าทีบ่ริษัท คอยอ านวยความสะดวก 
12.40 เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวสิแอร์ เทีย่วบินที ่LX181 (บินตรงสู่สวสิ) 
19.10 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผ่านพธีิการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากน้ัน

น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :    DORINT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                 
วนัที่2       ซูริค – น า้ตกไรน์ – อพัเพนเซลล์ – วาดุซ – คูร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความ
สวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำก
แม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำ  
คัญท่ี สุดในยุโรป  แม่น ้ ำแห่ง น้ี
เกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำก
เทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำร
เล็กๆ  ผ่ ำน ลิค เท่นสไตน์ เข้ำ สู่
ทะเลสำบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหม
แดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับ
เยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนั
ท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง
อพัเพนเซล(Appenzell) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำ ท่ ำ นช ม เ มื อ ง อั พ เพน เซ ล

(Appenzell) เมืองในนิยำยของชำว
สวสิฯ ตั้งอยูใ่นหุบเขำ อีเบนนำลพ ์
(Ebenalp) ติดกบัประเทศลิคเทนส
ไตน์ เป็นเมืองท่ีรำยล้อมด้วย
เทือกเขำแอลป์กับทุ่งหญ้ำท่ีเขียว
ขจีผ  สมกับสีสันของดอกหญ้ำ
หลำกสี  อำคำรบ้ำนเรือนยังคง
อนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้ ง เ ดิมซ่ึงมี
ลกัษณะโดดเด่นเฉพำะตวัดว้ยจัว่หนำ้บำ้นลกัษณะโคง้มน และหลงัคำท่ีท ำจำกกระเบ้ืองท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ี 
Kulturzentrum Te Ziegelh ซ่ึงตำมต ำนำนท่ีเล่ำขำนต่อกนัมำวำ่ ลวดลำยท่ีถูกระบำยบนตวัอำคำรดว้ยช่ำง
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ศิลปในสมยัก่อนเช่น ลำยดอกไม ้ลำยตวัเลขคณิต
และลำยกำร์ตูนกบัสีสันสดใสท่ีบรรเลงลงไปซ่ึง
บ่งบอกอำรมณ์และควำมรู้สึกของเจำ้ของอำคำร
อย่ำงเห็นได้ชัด จากน้ันเดินทางสู่ “เมืองวาดูซ” 
เมืองหลวงของประเทศลิคเค่นสไตน์ ประเทศท่ี 
“เล็กท่ีสุด” ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ใจกลำงของทวีป
ยุโรประหวำ่งออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เดิน
เล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั น ำท่ำนท่ำนเดินทำงสู่ท่ี
พกัเมืองคูร์   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    ABC Swiss Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                 
วนัที่3     คูร์/ดาวอส - เบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส - ทิราโน - ลูกาโน - ชมเมืองเก่า - เบลลนิโซน่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรา
มาที่มี ช่ือเสียงที่สุดของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์  เพลิดเพลินกับ
บรรยำกำศทิ  วทศัน์ท่ีสวยงำมของ 
ภู เข ำ หิมะ  ทะ เลสำบ  ทุ่ งหญ้ำ 
หมู่บำ้นท่ีสวยงำมตั้งเรียงรำยกระ
จดักำรจำย เป็นภำพท่ีน่ำประทบัใจ
เป็นอยำ่งยิง่ และผำ่นเส้นทำงหลำย
จุดท่ีถูกประกำศให้เป็น “เส้นทาง
สายมรดก โลก ” ร ะหว่ ำ งก ำ ร
เดินทำง รถไฟจะแล่นผำ่นเกลเชอร์ 
ขำ้มเทือกเขำแอลป์ท่ีระดบัควำมสูง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูด
ได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวย
ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว 
ท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่ำย 
ทิวทศัน์สองข้ำงทำงจะเปล่ียนไป
ทุกนำที อุโมงค์ลอดใตภู้เขำทั้งลูก 
สะพำนสูงขำ้  มเหวลึกและธำร
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น ้ำแขง็ท่ีอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินใหท้่ำนตลอดกำรเดินทำง ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่ง
ขนุเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทริาโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จากน้ันน าท่านออกเดินทางส่เมืองลูกาโน Lugarno เมืองสวยริมทะเลสาบ น ำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ซ่ึงมี

บรรยำกำศแบบอิตำลี ผสมฝร่ังเศส ชม
เมืองเก่ำท่ียงัคงอนุรักษ์ค  วำมสวยงำม
ไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี จากน้ันเดินทางสู่เมือง
เบลลินโซน่า เมืองหลวงแคว้นทิชิโน 
ทำงตอนใต้ของประเทศโดยมีแนว
เทือกเขำแอลป์ อนัสวยงำมเป็นก ำแพง
กั้นอยูร่ะหวำ่งสวติเซอร์แลนด-์อิตำลี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                             
วนัที่4     โลคาร์โน /เบลลนิโซน่า – น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – พกัเมืองเซอร์แมท  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านชมเมือง เบลลินโซนา (Bellinzona) Unesco World Heritage  เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชี

โน เมืองท่ีไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ "เมืองแห่ง
ปรำสำท" น ำท่ำนข้ึนลิฟตสู่์ลำนปรำสำทจุด
ชมวิวท่ีสวยงำมของตวัเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิ
เปล่ียนเป็นเดินข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท ำกำร) โดย
ตวัเมืองตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกของ แม่น ้ ำที
ชีโน (Ticino River) โดยถดัข้ึนไปเหนือ
แม่น ้ ำจะเป็นเทือกเขำแอลป์ ใจกลำงเมือง มี
อำคำร ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรมำกมำย เป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีมีควำมสวยงำม มีเวลำใหท้่ำนไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนั
เงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ัง

รถไฟ “กลาเซีย ร์ เอ็กซเพรส” Glacier 
Express (เส้นทำงสวยท่ีสุด) ** ขบวนกลา
เซียร์เอ็กซเพลส จะหยุดให้บริการเพ่ือ
ปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง 23 ต.ค.-9 ธ.ค.60 
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ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดให้ท่านน่ังรถไฟขบวนอ่ืน ในเส้นทางเดียวกันแทน**ผำ่นชมภูมิประเทศท่ี
งดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพำน, หุบเหว,  สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กวำ่
เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ยธำรน ้ ำแข็งเจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-
Bahn ท่ีพำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำ
แอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตำก
อำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรค์บนดิน 
ตั้งอยูบ่น  ควำมสูงกวำ่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอดเขำ
แมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถำนท่ีไว้ให้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ 
โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊สและน ้ ำมนัเขำ้
มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมี
ไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี อิสระกบักำรเดินเท่ียวชม
เมืองตำมอธัยำศยั 

*** อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :     Ambassador Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                             
วนัที่5      เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวสิ ริเวยีร่า - โลซานน์ – เบิร์น  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”  ซ่ึงมีควำมสูงกวำ่ 4,478 เมตร
เหนือระดับน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำน
สำมำรถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือม  ช่ืนชม
กั บ ทิ ว ทั ศ น์ เ ห นื อ ม่ ำ น
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอด
เขำตดักับสีฟ้ำเข้มของท้องฟ้ำ 
ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุม้
งอเหมือนตะขอแปลกตำจน
รำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนียน์ ำไป
เป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ 
Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิ่งนกั สมควรแก่เวลาเดินทาง 
น าคณะออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริม

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ี
เรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย แวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิล ลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำนเคำท ์ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ี

รู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำม

ชำ ร์ลมำญน้อยในค ร่ึงหลัง

ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบั

โปรดปรำนของเคำน์และดยุค

แห่งซำวอย เดินทำงผ่ำน “เมือง

เวเว่ย์”  เมืองท่ีแสนโรแมนติ

กริมทะเลสำบ ท่ีแม้แต่ศิลปิน

ตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชลป

ปลิ้น” ยงัหลงใหล และได้อำศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลำยชีวิต ผ่ำนพื้นท่ีปลูกองุ่นพนัธ์ุ ลำโว อนัเล่ืองช่ือของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าคณะสู่เมืองโลซานน์ น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า 

แว ะ ใ ห้ ท่ านไ ด้ ถ่ า ย รูปห น้ า

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโล

ซานน์ ตั้ งอยู่บนฝ่ังเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา  นับได้ว่ำเป็น

เมืองท่ีมี เสน่ห์โดยธรรมชำติ

มำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ

ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  มี

ประวัติศำสตร์อันยำวนำนมำ

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และมี

อำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ สำมำรถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกให้มำพกัผอ่นตำกอำกำศ นบัตั้งแต่ศตวรรษ

ท่ี 18 โลซานน์” ยงัเป็นเมืองทีส่มเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษา

ด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และ

รัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผู้น าครอบครัวเพียงล าพังในการอภิบาลพระธิดาและ

พระโอรสทีเ่ป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัที่ :      Holiday Inn Bern Westside Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               
วนัที่6        เบิร์น – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา – อนิเทอลาเค่น – เวคกสิ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีได้ช่ือว่ำ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำง
ธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป น ำ
ท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้านเลา
เทอบรุนเน่” เพื่อ “น่ังรถไฟ” 
ท่องเท่ียวธรรมชำติของภูเขำสูง 
ชมวิวทิวทัศน์อันงดงำมของ
สวสิเซอร์แลนด ์แลว้เปล่ียนเป็น
รถไฟสำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์
ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำน
เดินทำงลอดอุโมงค์ท่ีชำวสวิสฯ
ไดข้ดุเจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 3,464 
เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” ท่ีมีควำมสูงกว่ำ
ระดบัน ้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น ำชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้า
น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่
ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัส
กับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch 
ที่ยาวที่ สุดในเทือกเขาแอลป์ 
อิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบน
ลำนหิมะอย่ำงเต็มอ่ิม ได้เวลำ
สมควร น ำท่ำนเดินทำงลงเขำ
ด้วยรถไฟ ฟันเฟือง ลงสู่เมือง
อินเทอลำเค่น มีเวลำให้ท่ำนเดิน
เล่นในเมืองแสนสวยแห่งน้ี ใน
เมืองเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ และร้ำนกำแฟมำกมำย รวมถึงบำ้นพกัของชำวสวิส ในสไตล์ชำเล่ทท่ี์สวยงำม เมือง
น้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยำ่งมำก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมเมืองเวคกิส  

*** อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
พกัที่ :      Albana Hotel Weggis  / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่7        เวคกสิ – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค – กรุงเทพฯ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น ำคณะ

ถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของ
ทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำ
แด่พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ใน
สงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำ
ท่ำนเดินชมเมืองเก่ำ เ ดินข้ำม 
“สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำน
ไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตวั
ขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...
น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่LX180 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 
09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มิ.ย.-พ.ย. 2560 72,900 72,900 72,900 18,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 18 ฟรังส์ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


