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จุดทองไมซ้ําแบบใคร..เนนทัวรแบบสัมผัสธรรมชาติสวย..เดินทางไมไกล

 นําคณะนั่งกระเชาขึ้นแมทเธอรฮอรน ยอดเขาปรามิดอันโดงดังของสวิสฯ
 พักโรงแรมบน เมืองตากอากาศ เซอรแมทซ มาสวิสหามพลาด
 พิชิตยอดเขากรินเดลวาลดเฟยส เจาของฉายา TOP OF ADVENTURE
 เดินเที่ยวชมหมูบานแสนสวย อีวัวร ไดรับรางวัลชนะเลิศเรื่องการอนุรักษ
 นําคณะเที่ยวชม ทะเลสาบสีฟาเบลาซี ทะเลสาบสีฟากลางปาเขาของสวิสฯ
 เดินเที่ยว หมูบานเลาเทอรบรุนเนนท(นอยทัวรจะเขาชม)มาสวิสหามพลาด
 เดินเที่ยว หมูบานมูเรน ที่โอบลอมดวยภูเขาหิมะรอบทิศ มาสวิสหามพลาด
 นําคณะเที่ยวชม เสนทางสวิสริเวีรยรา มองเทรอซ/เวเวย/โลซานน
 นําคณะเที่ยวชมกรุงเบิรน(มรดกโลก)เมืองหลวงสวิสฯ+อดีตบานไอสไตน
 นําคณะเที่ยวชม เมืองอินเทอรลาเกน เมืองแสนสวยสวิสเซอรแลนด
 นําคณะเที่ยวชมเมืองลูเซิรนเมืองริมทะเลสาบแสนสวย พักใจกลางเมือง

*หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100% พักโรงแรมระดับ4ดาว5 คืนเต็ม*
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกรกฎาคม
หยุดเขาพรรษา 12-19ก.ค./หยุดวันเฉลิมฯ 28ก.ค.-04ส.ค.
เดือนสิงหาคม
หยุดวันแม11-18ส.ค.
เดือนกันยายน
01-08ก.ย./08-15ก.ย./15-22ก.ย./22-29ก.ย./29ก.ย.-06ต.ค.
เดือนตุลาคม
06-13ต.ค./13-20ต.ค./20-27ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย.
*หากทานตองการเดินทางชวง เดือนพฤศจิกายน-ปใหม กรุณาดูวันและราคา หนาที่12ทายโปรแกรม*
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วันแรกของการเดินทาง(1)

ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ มิลาน บินตรงไมเสียเวลาตอเครือ่ ง

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
00.40 น. เหิ รฟ้าสู่ มิลาน...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg940 (บินตรง)
**นําคณะบินตรง...ถึงเมืองมิลานชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง*

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) มิลาน-บริกซ-ทาซ-เซอรแมทซ(เมืองปลอดมลพิษ)พักZERMATT
07.35 น.

เที่ยง
บาย

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน /หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลการกรรี ยบร้อยแล้ว
นําคณะออกเดินทางเขาสูประเทศสวิสเซอรแลนด ซึ่ งเป็ นประเทศเล็ก ๆ ที่ ต้ งั อยู่กลางทวีปยุโรป น่ า
แปลกใจที่ ป ระเทศที่ อุ ด มสมบู รณ์ น้ ี ไม่ มี ช ายแดนที่ ติ ด ทะเลเลย
แม้แต่นิดเดียว แต่สิ่งที่ได้ทดแทนมาก็คือ ภูเขาน้อยใหญ่มากมายที่
เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ าํ ค่า อุดมไปด้วยป่ าไม้นานาพรรณ
ในฤดู ร้ อ น และเต็ ม ไปด้ ว ยหิ มะที่ สวยงามน่ าค้ น หาในฤดู
หนาว นอกจากนี้ บา้ นเรื อนและสถาปั ตยกรรมของสวิสเซอร์ แลนด์ก็ยงั สวยงามน่ าหลงไหล มีท้ งั ความน่ ารัก แฝงอยู่
ท่ามกลางความยิง่ ใหญ่ของสิ่ งก่อสร้างหลายแห่งที่ก่อเกิดตํานานเรื่ องเล่ามากมาย (เดินทางสู่ บริ ก2ช.ม.)
นําคณะเที่ยวชม เมืองบริก Brig เมืองเล็กๆอัยเงียบสงบกลางเทือกเขาแอลป และเมืองนี้ ยงั
เป็ นเมืองชุมชนทางรถไฟสายกลาเซี ยเอกซ์เฟรส และรถไฟสายต่างๆ และ
รู ้จกั กันดี ในเรื่ องบ่อนํ่าพุร้อน ให้คณะได้เดิ น เที่ ยวชมเมื องอันแสนน่ ารั ก
แห่ งนี้ พร้อมชมความสวยงามของโบสถ์เซบาสเตียน สัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ใจกลางเมือง และปราสาท Stockalper Castle อันเก่าแก่ในศตวรรษที่17 ที่
ถูกสร้ างโดยพ่อค้าที่ เดิ นทางมาค้าขายในอดี ต...อิสระกับการเดิ นเที่ ยวชม
เมือง หามุมถ่ายรู ปสวยๆ และช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน (กรุ ณาจัดกระเป๋าใบเล็กแยกสั มภาระเพื่อความสะดวกในการพักบนเซอร์ แมทซ์ )
นําคณะนั่งรถไฟสู”เซอรแมทซ”Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน
เป็ นเมืองสวรรค์แห่ งกีฬาสกี และการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูใ่ นหุ บเขา Mattertal ในความ
สู งที่ 1620 ม. ระดับตีนเขาของยอดสู งสุ ดของสวิสเซอร์แลนด์ เซอร์แมทเป็ นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลัก
ของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่ งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและ
ฤดู ห นาว มี ภู ข าแมทเทอร์ ฮ อร์ น (Matterhorn) ที่ เ ป็ นสั ญ ลั ก ษณ์
ของช็อคโกแลตยี่ห้อ Toblerone ภู เขาที่ มีรูป ร่ างสวยงามแปลกตา มี
ยอดสู งตระหง่านเทียมฟ้ าในระดับความสู งที่ 4478 ม. นักปี นเขาชาว
อังกฤษที่ มีชื่อเสี ยงอย่าง Edward Whymper ได้พิชิตภูเขาลูกนี้ ในช่ วง
กลางของศตวรรษที่ 19 ซึ่ งนําชื่ อเสี ยงมาให้หมู่บา้ นแมทเทอร์ ฮอร์ น
1865 แมทเทอร์ฮอร์นเป็ นหนึ่งในภูเขาลูกสุ ดท้ายของเทือกเขาแอลป์ ที่
คณะสํารวจทั้ง 7 คนเดินทางขึ้นไปสํารวจถึงจุดสุ ดยอด แต่ในที่สุดคณะสํารวจมีชีวิตกลับลงมาเพียงแค่ 3 คน และได้
ผลิตเป็ นภาพยนตร์ เรื่ อง Vertical Limit เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ ให้ มีแต่ อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ ามรถที่ใช้ แก๊ สและ
นํ้ามันเข้ ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้ ามีไว้ บริ การนักท่ องเทีย่ ว...มีเวลาสบายๆ ให้ ท่านได้ เดินชมเมือง...ช้ อปปิ้ งสินค้ า
พืน้ เมือง ,นาฬิ กา,มีดพับสวิส ฯลฯ ตามอัธยาศัย ( มีเวลาสบายๆ ไม่ ต้องรี บเร่ ง เหมาะกับครอบครั ว และคู่รัก )
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คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ห้องอาหาร /ร้านอาหารดี เมนูสเต๊กพื้นเมือง+ไวน์ ของหวานประจําวัน
พักที่: ambassador hotel/albana real hotel Zermatt 
****พักโรงแรม4ดาว บนเซอรแมทซ100%***

“เซอรแมทซ” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบ่ นความสู งกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ น
เจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้
แก๊สและนํ้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริ การนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้ง
นี้...สํ าหรับที่พ กั ในเมืองเซอร์ แมทซ์ จะเป็ นรีสอร์ ทชาเลท์ เล็กๆแบบอิงธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ สวยงามสุ ดยอด อากาศบริสุทธิ์เนื่องจาก
อยู่บนภูเขา เป็ นสไตล์ แบบสวิสขนานแท้ ๆ และการสํ ารองห้ องพักยากมากไม่ ใช่ พ ักได้ ทุกทัวร์ เป็ นเมื องที่นักท่ องเที่ย วจากทั่วโลก
ต้ องการมาพัก แต่ ทางทัวร์ เราได้ จัดเตรีย มไว้ ให้ ท่านพัก 100% (**ยกเว้ นช่ วงปี ใหม่ -มกราคม-กุมภาพันธ์ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ พ ัก
บนเซอร์ แมทซ์ เนื่องจากทางโรงแรมสงวนสิ ทธิ์ให้ กบั นักสกีทมี่ าเข้ าพักเป็ นสั ปดาห์ เท่ านั้น! จะพักทีเ่ มืองทาซ หรื อเมืองบริก แทน**)

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3)นัง่ กระเชา CABLE CAR พิชติ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน-ยอดเขาปรามิด
เซอรแมทซ-ทาซ-มองเทรอซ-ปราสาทชิลลอง-เวเวย(ชาลีแชปปลิ้น)-โลซานน
เช้า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ประทับใจกับการ ”นั่งกระเชา CABLE CAR ” ขึ้นพิชิตยอดเขา ”ไคลนแมทเทอรฮอรน”
**ทัวรนี้นั่งกระเชาเคเบิ้ลคารขึ้นยอดเขาแมทเธอฮอรนไมใชชมวิวจากกรอนนาแกรต**
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เที่ยง
บาย

ซึ่ งมีความสู งกว่า 3,000 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น ซึ่ งท่านสามารถเห็ นอยู่แค่
เอื้ อ ม ชื่ น ชมกับ ทิ ว ทัศ น์ เหนื อ ม่ านเมฆ เพลิ ด เพลิ น กับ ทิ ว ทัศ น์ อ ัน
งดงามของหิ มะซึ่ งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่
ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะ ชมบรรยากาศของ
ยอดเขาเมทเธอร ฮ อร น ยอดเขาทรงปิ รามิ ด ที่ มี ป ลายคุ ม้ งอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื่ อง
เล่น Big Thunder ในสวนสนุก ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิง่ นัก
**มาเที่ยวสวิสทั้งที หามพลาดการ นั่งกระเชาพิชิตยอดเขาแมทเธอรฮอรน ถึงจะคุมคา**
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทาซ-มองเทรอซ์ 139ก.ม.เดินทาง 1ช.ม. 40 นาที)
อําลาเซอรแมทซนําคณะนั่งรถไฟสู เมืองทาซ แลวเดินทางตอสู เมืองมองเทรอซ ในเขต
ริ เวียร่ าของสวิสเซอร์แลนด์ มองเทรอซ์ Montreux เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็ นไข่มุกแห่ งริ เวียร่ า
สวิสฯ คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้ เรี ยงรายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิ โลเมตร ผ่านชมพื้นที่ปลูก
องุนพันธุลาโวUNESCO อันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ถายภาพที่ ระลึ กกั บ ปราสาทชิล ยอง Castle of Chillon หรื อ Château de Chillon ซึ่ ง
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนี วา โดยอยูห่ ่ างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิ ลยอง นับว่า
เป็ นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็ นอัญมณี ทางประวัติศาสตร์ ของสวิตเซอร์ แลนด์ก็ว่าได้ ในสมัยอดี ตปราสาทแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุด
ควบคุมการเดิ นทางของนักเดิ นทางและขบวนสิ นค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา
จากเหนื อสู่ ใต้ หรื อจากตะวันตกสู่ ตะวันออกเที่ยวชม เมืองเวเวย
ถายภาพคูกับรูปปนชาลีแชปลิ้นนักแสดงตลกชื่อกองโลก
เมืองที่แสนโรแมนติกริ มทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปิ นตลกแห่ งฮอลลีวูด้ ชาลี
แชลปปลิ้น ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชี วิต นําคณะเดิ น
ทางเข้าสู่ เมืองโลซานน เมืองที่คนไทยรู ้จกั ดี ในสวิสฯ นอกจากนั้นยัง
เป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรี นคริ นทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงศึกษาจากเมืองนี้
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นําคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช้อปปิ้ งปลาซแช็งฟร็ องชัวส์ มหาวิหารนอร์
ทเทรอดามอันเก่ าแก่ และ เป็ นอาคารแบบโกธิ คสวยติดอันดับยุโรป แวะให้ท่านได้เดิ นเที่ ยวชมหน้า ”พิพิธภัณ ฑ์
โอลิมปิ ก” และศาลาไทยแห่งเมืองโลซานน์ (เวเวย์-โลซานน์18ก.ม.30นาที)
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ อิสระกับการพักผ่ อนตามอัธยาศัย
พักที่ : Movenpick hotel/NOVOTEL HOTEL Lausanne 

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) โลซานน-เจนีวา-อีววั ร-เบิรน -บอหมี-บานไอสไตน-เดินเขตเมืองเกา
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (โลซานน์-เจนีวา63ก.ม.1ชัว่ โมง )
นําคณะออกเดินทางสู กรุงเจนีวา พรอมชมความสวยงามของน้ําพุเจทโดทะเลสาบเจนีวา

นําคณะนั่งรถโค้ช ชมเมื อ งเจนี ว า เมื อ งที่ ว่ากัน ว่าเป็ นพัน ธรั ฐ สวิส ที่ แ ทบจะไม่ มี อ ะไรเป็ นสวิ ส เลยรายล้อ มด้ว ย
สวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก , องค์การกาชาด
สากล ,ชมทะเลสาบเจนี วา และ นํ้าพุจรวดเจทโด Jet d’eau ที่ สามารถส่ งนํ้าขึ้นท้องฟ้ าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ อ ย่า งหนึ่ งของเจนี ว า จอดถ่ ายรู ป กับ นาฬิ ก าดอกไม้ ริ ม ทะเลสาบเจนี ว าบ่ ง บอกถึ ง ความสํ าคัญ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา พร้อมชมวิวแสนสวยริ มทะเลสา
นํ า คณะเที่ ย วชมเมื อ งแสนสวย Yvoire (อี วั ว ร ) ของ
ฝรั่ ง เศสซึ่ งอยู่ติ ด ทะเลสาปเจนี ว า แต่ เป็ นฝั่ ง ทางฝรั่ ง เศส ชมบ้านเมื อ ง
โบราณสมัยยุคกลาง เป็ นหมู่บ้านเก่ าแก่ ของฝรั่ งเศส มีอายุกว่ า 700 ปี และ
ยังได้ รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรั กษาได้ ดีที่สุด ตัวบ้านเรื อจะ
ถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ ว่าฤดู ไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flower
ระดั บ ยุ โ รปและได้ รั บ InternationalTrophy for Landscape และยัง เป็ น
หมู่บา้ นตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 เดิ นเที่ยวชม โบสถ์ St. Pancras ชม
โดมรู ปหอม ที่มีลกั ษณะของ Savoyard และ Piemontese สถาปั ตยกรรมทางศาสนา ทีทาํ ด้วยสแตนเลสและทอง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย
นําคณะออกเดินทางสู กรุงเบิรน เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ สร้างในยุคกลางของ
ยุโรปและเป็ นเมื องหลวงเก่ าแก่ สวยงามคลาสสิ คของสวิสมาตั้งแต่ ปี คศ1848 รวมทั้งยังเป็ นที่ ต้ งั ของรั ฐบาลกลาง
รัฐสภา และหน่วยราชการที่สาํ คัญๆ ในปี ค.ศ.1848ได้ยกฐานะเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO
นําคณะชมความสวยงามรอบ กรุงเบิรน(มรดกโลก) โดยเริ่ มที่ สวนกุหลาบ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนินเขา ซึ่ งที่
จุดนี้ สามารถชมทิ วทัศน์ ของตัวเมื องเก่ าได้ในมุ มกว้าง นําคณะชมเที่ ยวชม เบเร็ นกราเบ็น หรื อบ่ อหมี สัตว์ที่เป็ น
สัญ ลักษณ์ ของเมื องซึ่ งปั จจุ บนั ได้ถูกย้ายไป
อยูบ่ ริ เวณสนามหญ้าริ มแม่น้ าํ จากนั้นนําคณะ
เดิ นทางเข้าสู่ ย่าน มาร์ คกาสเซ ย่านเมื องเก่ า
ซึ่ งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบู
ที ค เป็ นเขตที่ ป ลอดมลพิ ษ ไม่ ให้ ร ถยนต์วิ่ ง
ผ่าน จึงเหมาะกับการเดิ นเที่ ยว นําชมอาคาร
เก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ
เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ทก์ ล็อคเค่นอายุกว่า 800
ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุ งเบอร์ น
ยังเป็ นเมืองที่มีน้ าํ พุมากที่สุดเมืองหนึ่ งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตด้านหน้า
บ้านพักของไอซไตน ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยูใ่ นเมืองนี้...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองพร้อมช้อปปิ้ งตามรสนิยม
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ อิสระกับการพักผ่ อนตามอัธยาศัย
พักที่ :allegro hotel bern/ holliday inn westside HOTEL 

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5)
เบิรน-ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบสีฟา กลางปาสวิสฯ
ฟารมปลาเทราส-อิเทอรลาเกน-พิชติ ยอดเขากรินเดลวาลดเฟยส/วิว100ลานไมซา้ํ ใคร
ทางเดินมหัศจรรย FIRST CLIFF WALK -พักบนกรินเดลวาลด(วิว100ลาน)
เช้า

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (เบิร์น-ทะเลสาบบลูซี45นาที )
นําคณะออกเดิ น ทางสู่ แ คนเดอร์ ก ราวน์ นํ า คณะเข า ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสี ฟ าเบลาซี
Blausee ซึ่ งตั้งอยู่ใ นเขต Berner Oberland ระหว่ าง Kandersteg และ
Frutigen ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นทะเลสาบขนาดย่อม ล้อมรอบไป
ด้วยป่ าขนาดเล็ก เป็ นแหล่ งท่ องเที่ย วและสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ ที่มี
ชื่ อเสี ย ง และมีความเด่ นดังในเรื่ องสี ข องนํ้าในทะเลสาบที่ใสเหมื อนผลึก
คริ สตั ลสี ฟ้ าเทอร์ ค วอยซ์ จนมองเห็ น ปลาเทราต์ ที่แหวกว่ ายไปมา และ
พื้นผิวของดินใต้ ผืนนํ้าได้ อย่ างชั ดเจน สถานที่นี้ขึน้ ชื่ อว่ าเป็ นหนึ่งในที่ตก
ปลาเทราต์ ปลอดสารพิษ คุณ ภาพดีเยี่ย มแห่ งหนึ่งในสวิต เซอร์ แลนด์ นํา
คณะเดิน ชมบรรยากาศท่ ามกลางป่ าเขานานาไพร โดยเฉพาะช่ วงใบไม่
เปลี่ยนสี (เดือนตุลาคม-ต้ นพฤศจิกายนของทุกปี ) ป่ าแห่ งนี้จะสวยงามมาก เป็ นทางเดินเล็กๆ เป็ นหิ นต่างขนาดและ
พื้นดินที่สัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้น ในระหว่างทางเดินวกวนในป่ ากว้างใหญ่ เราจะตื่นตาตื่นใจกับแมกไม้นานาพรรณ
เมื่อท่ านเดินถึงทะเลสาบ ภาพแรกทีเ่ ห็นคือทะสาบสี ฟ้ า และฟ้ าสดใสจริงๆ สวยกว่ าที่ใครเคยบรรยายถึงเลยด้ วยซํ้า เป็ น
ความงามทีต่ ราตรึงแบบตกหลุมรักทะเลสาบแห่ งนีโ้ ดยแรกพบ
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บ่ าย

สถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆ แห่ งนี้มีเรื่ องเล่าและตํานานความรักเป็ นอนุสรณ์ไม่ต่างจากเมืองไทย ตํานานว่ามีหนุ่มสาวคู่รักคู่
หนึ่ งมักจะมาเจอกันที่ทะเลสาบแห่ งนี้ เป็ นประจํา อยูม่ าวันหนึ่ งฝ่ ายชายได้ตายจากไป หญิงสาวจึงมาร้องไห้ครํ่าครวญ
คํานึงหาถึงคนรักที่จากไปที่ทะเลสาบแห่งนี้ จนนํ้าในทะเลสาบกลายเป็ นสี ฟ้าจากนํ้าตาของนาง เป็ น ตํานานความรักที่
มัน่ คงลึกซึ้งและรันทดใจในเวลาเดียวกัน นําท่ านเดินวนรอบทะเลสาบได้ โดยลัดเลาะตามทางเดินเล็กๆ ดื่มดํ่ากับภาพวิว
ทิวทัศ น์ ของใบไม้ หลากสี สัน ทั้งแดง ส้ ม ชมพู เหลือง สลับเขีย วอ่ อน ในช่ วงฤดูกาลใบไม่ เปลี่ย นสี บวกกับแสงแดดใส
ในวันฟ้ าเปิ ด ที่รังสรรค์ เพชรนับร้ อยนับพันบนริ้วนํ้าสี ฟ้ าสดใส ปลาใหญ่ น้อยแหวกว่ ายอยู่ใต้ นํ้าสี ฟ้ าอมเขีย วมรกต
เมฆก้ อนน้ อยๆ เคลื่อนคล้ อยตามยอดเขา อิสระกับการชมบ่ออนุ บาลปลาเทราส์ ซึ่ งมีหลายบ่อแบ่งตามช่ วงอายุปลา
ปลาที่โตเต็มวัยจะถูกส่ งไว้ในทะเลสาบ บริ เวณด้านข้างจะเห็นแพะที่เลี้ยงไว้ในรั้วเล็กๆ นักท่ องเที่ยวเดินชมรอบๆ ได้
บรรยากาศเป็ นเหมือนฉากจินตนาการในเทพนิยายทีม่ ีป่าเขียวทึบ มีความชุ่มชื้น มีหญ้ ามอส มีต้นโคลเวอร์ หย่ อมน้ อยๆ
ตามทางเดินเล็กๆ โดยมีผีเสื้อบินอยู่โดยรอบแต่ งแต้ มสีสัน เป็ นความงามทีป่ ระสานกันได้ อย่ างลงตัวกับทะเลสาบสีฟ้า
(ได้ เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้น 30 นาที) มีเวลาสบายๆสู ดอากาศทีท่ ะเลสาบ ไม่ ต้องรี บเร่ ง
นําคณะออกเดินทางตอสู ”เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศ
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์เมื อ งตากอากาศสวยงามพร้ อ มทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมื อ ง ตั้ง อยู่ร ะหว่างทะเลสาบสองแห่ งคื อ
Thunersee และBrienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกา
ดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด และยังใช้เป็ นฉากภาพยนต์ไทยเรื่ อง วันนี้ ที่รอคอย ให
ทานไดเดินทอดนองชมเมือง ที่โอบลอมดวยภูเขาหิมะ และสายน้ําอันใสบริสุทธิ์ อากาศสด
ชื่นแบบสุดๆ หรือชอปปงสินคาพื้นเมืองสวิสเซอรแลนด อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับสวิส,
รองเทา,นาฬิ กายี่หอตางๆตามรสนิยม อาทิ ROLEX ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI
,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc./ บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู่ สถานี Grindelwald First (Top of adventure) หนึ่ งในยอดเขายอดนิ ยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่ ง
หนึ่ งในสวิสเซอร์ แลนด์ นําคณะ“นั่งกระเชาเคเบิ้ลคาร” CABLE CAR ขึ้นพิชิตยอดเขาที่ความ
สู ง 2,168 เมตรจากระดั บ น้ํ า ทะเลเมื่ อ ถึ งด้านบนสถานี First ซึ่ งเป็ นจุ ด พัก ผ่อ นชมวิ ว ตากอากาศ มี
ร้านอาหารให้บริ การ***ให้ท่านได้ปลดปล่อย กับการนั่งชิ วชิ ว ชมวิวภูเขาหิ มะ จิบกาแฟร้อนๆ ไม่ตอ้ งรี บเร่ ง ผ่อน
คลายไปกับธรรมชาติ หลังที่ทาํ งานเหน็ดเหนื่ อยมาทั้งปี ** นําคณะ
สัมผัสประสบการณอันแปลกใหม กับการเดินลงหนา
ผา First Cliffwalk (ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที) เพื่อเดินลง
มาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว100 ล้าน มุมมหาชนของกริ นเดลวาลด์
เฟี ยส ซึ่ งท่ า นจะได้ช มวิ ว แบบพาโนรามา และด้า นล่ า งสามารถ
มองเห็ น ตั ว เมื อ ง Grindelwald ได้ อ ย่ า งชั ด เจน จุ ด ชมวิ ว งามงด
ของ Grindelwald First สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ***แนะนํามาทริปสวิสเซอร์ แลนด์ กับเราประทับใจกันแน่ นอน***
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ซึ่ งบนยอดเขานี้ จะมีกิจกรรมดีๆ สําหรับนักท่องเที่ยวมากมาย นอกจากเดิ นบนหน้าผา First Cliff Walk แล้ว ท่านยัง
สามารถสัมผัสความสนุกสนานกับการ นั่งชิงชาโหนลงเขามากับ First flyer (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทัวร์) ซึ่ง
มีระยะทางประมาณ 800 เมตร ความเร็ วไหลลง 84 km/hr นํ้าหนักผูเ้ ล่นต้องตั้งแต่ 35 -135 kg เพื่อสัมผัสความตื่นเต้น
หวาดเสี ยว และประทับใจมิรู้ลืม...ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางลงจากยอดเขา
กรณีที่กริ นเดลวาลด์ เฟี ยสปิ ด เนื่องจากกระแสลมแรง หรื อซ่ อมบรุง ไม่ เปิ ดให้ บริ การไม่ สามารถขึ้นได้ เราจะให้ ท่านไป
ขึ้นจุดชมวิวฮาร์ ดเดอร์ คลุม ในอินเทอน์ ลาเก้น แทน...จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ)
นําคณะออกเดินทางสู่ หมูบานกรินเดลวาลด Grindelwald หมู่บา้ นและชุมชนเล็กๆ ที่เงียบสงบ ตั้งอยูบ่ น
เทือกเขา Bernese Alps สู งจากระดับนํ้าทะเลถึง 1,034 เมตร ระหว่าง
การเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มี
ทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดู ใบไม้ผลิ หรื อใบไม้
เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ ารักๆทรง
สวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ
ลําธารนํ้าธรรมชาติ เล็ก ๆที่ ใสสะอาดและฉากหลังที่ มี ภู เขาหิ ม ะตั้ง
ตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทําให้คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่าง
ยิง่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนมาช้านาน ในฤดูหนาวคนมักจะนิยมมาเล่นสกี
คํ่า อาหารมื้อคํ่าคํ่าอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหาร) / พักบนยอดเขากรินเดลวาลดธรรมชาติสุดๆไมเหมือนใคร
พักที่ : kirchbuhl hotel grindelwald/sunstar hotel 
พักบนยอดเขากรินเดลวาลดโรงแรมอยูทามกลางธรรมชาติ ทานจะไดสัมผัสความเปนสวิสเซอรแลนด
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วันทีห่ กของการเดินทาง(6) กรินเดลวาลด-เลาเทอรบรุนเนนท-น้าํ ตกสโตบาค-มูเรน(วิว100ลาน)
นัง่ กระเชาพิชติ ยอดเขาชิลธอรน(เจมสบอนด007)-ลูเซิรน -ทะเลสาบลูเซิรน
เช้า

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (กริ นเดลวาลด์-เลาเทอร์บรุ นเน่นท์20นาที )
นําคณะเดินทางขึ้นภูเขาสู หมูบานเลาเทอรบรุนเนน Lauterbrunnen เมืองแห่ งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์

อี ก หนึ่ งเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของเขตการปกครองอิ น เตอร์ ล าเคน โอเบอร์ ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของ
รัฐเบิร์น (Bern) เป็ นอีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีภูมิทศั น์ที่สวยงามมาก ตัวเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพงสู งตระหง่าน
ของหุ บเขาสู งชัน เมืองเลาเทอร์บรุ นเนน เป็ นหนึ่ งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมาก
แห่ งหนึ่ งของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ด้วยสภาพแวดล้อมของตัว เมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วยหุ บเขาอันเงียบสงบสลับกับ
ทุ่งหญ้าอัลไพน์อนั มากไปด้วย นําทานเดินเที่ยวชมหมูบานแสนสวย Lauterbrunnen Valley(สวิสชาเลต์ แท้ ๆ)
เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์ บรุ นเนนวัลเล่ย ์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในพื้นที่อนุ รักษ์ธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์อีกด้วย นําท่านชื่ นชมความงดงามของ น้ําตกสโทบบาค (Staubbach Falls)
นํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองโดยนํ้าตกมีความสู ง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็ นหนึ่ งในนํ้าตกที่สูงที่สุดใน
ยุโรป โดยภาพนํ้าตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย
นํ าคณะขึ้ น กระเช า CABLE CAR ที่ ส ถานี STECHELBERG-MURREN สู ”หมู บ านมู เรน”
Murren นําคณะเดินเที่ยวชมความสวยงามของหมู่บา้ นซึ่งเป็ นหมู่บา้ น น่ารักๆแบบชาเลต์สวิส
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ที่ต้ งั อยูบ่ นแนวเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนต่างบอกว่าหมู่บา้ นแห่ งนี้ สวยงามดัง่ สรวงสวรรค์ เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถมองเห็นยอดเขา Eiger Monch Jungfrau ได้อย่างชัดเจน หากเดินทางมาเที่ยวช่วงดอกไม้ผลิ
ในเดือนเมษายน - สิ งหาคม เพื่อนๆจะได้พบกับดอกไม้ที่ถูกประดับไว้ตามบ้านเรื อน ที่จะทําให้หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีเสน่ห์
เพิ่มขึ้น อี กด้วย หมู บ านเมอเรนถื อ เป น หมู บ านปลอดรถยนต รั บ รองได วาเท านจะได สั ม ผั ส
อากาศบรสุทธิ์ไดอยางเต็มที่ หรือนั่งดื่มบน Roof top ชมวิวสวยสุดๆ
*การขึ้นกระเช้ าสู่ หมู่บ้านมูเรน มีความจําเป็ นต้ องงดบริ การ เนื่องจากกระเช้ าปิ ด ไม่ เปิ ดให้ ขึ้น หรื อกรณีหิมะตก หรื อ
กระแสลมแรง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ ขึ้นไปเทีย่ วบนมูเรน และชิลธอร์ น เพือ่ ความปลอดภัย ดูทหี่ น้ างาน
นําคณะนั่งกระเชาต อสู ยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) (ภู เขาเจมส บอนด 0 07) ตั้งอยู่ในแถบ

บริ เวณเทือกเขา Alps สู งจากระดับนํ้าทะเล 2,970 เมตร เมื่อขึ้นมาด้านบนจะสามารถมองเห็นวิวของหุ บเขาสวยๆ ด้าน
บนสุ ดของยอดเขาซิ ลธอร์ น (Schilthorn) จะมีร้านอาหาร พิซ กลอเรี ย (Piz Gloria) ซึ่ งเป็ นร้านอาหารรู ปวงกลม หมุน
ได้รอบ 360 องศา ใช้เวลา 45 นาที สามารถนั่งรั บ ประทานอาหารพร้ อ มชมวิวเทื อกเขาแอลป์ ไปได้พ ร้ อ มกัน Piz
Gloria แห่ งนี้ ได้รับเกียรติให้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่ อง James Bond 007 ตอน ยอดพยัคฆ์ราชินี (Her Majesty's
Secret Service)นํ า แสดงโดย George
Lazenby ในปี 1960 ซึ่ งทํา ให้ ย อดเขา
ซิ ล ธ อ ร์ น (Schilthorn) แ ล ะ
ร้านอาหาร Piz Gloria เป็ นที่รู้จกั และมี
ชื่อเสี ยงในเวลาต่อมา ในช่วงฤดูหนาว
ภู เขาชิ ลธอร์ น (Schilthorn) ยั ง เป็ น
สถานที่แข่งขันสกีเนินเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเริ่ มใช้แข่งขันตั้งแต่ปี 1928
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เที่ยง
บาย

 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางตอสู เมืองลูเซิรน Lucerne 1 ช.ม. เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มาก
ที่สุด นําคณะชม ทะเลสาบลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบสวยงาม
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา มองไปทางไหนก็จะเห็ น ภู เขาโอบ
ล้อม ทัศนี ยภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลูเซิ ร์น เป็ นอาคาร
บ้านเรื อนแบบสมัยใหม่ มี ถนนเลียบไปตามเนิ นเขาตลอด
ระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา
พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบาย นําคณะเข้าชม อนุสาวรียสิงโต ที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี
ที่เสี ยชี วิตในการอารั กขาพระเจ้าหลุยส์ ที่16แห่ งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้
ป้ องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวตั ิใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้
เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม้คาเปลอันเก่าแก่ ที่มี
อายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ าํ รอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป

มีเวลาใหกับตัวเองบาง..ดื่มด่ําบรรยากาศมืองสวยๆ จิบกาแฟ เดินชอปปงโดยไมรีบเรง

คํ่า
 อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ่า)
พักที่ :ameron flora /Radisson blue/ASTORIA HOTEL/monopol hotel/

โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิรน ใกลสะพานคาเปล ทะเลสาบลูเซิรน...ทานเดินเลนชมเมืองได
หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองลูเซิรน ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็ม
ตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเมืองลูเซิรนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองอินเทอรลาเกนหรือเมืองอื่นใกลเคียงแทน จํางเรียน
มาเพื่อทราบ แต80%เราพักที่เมืองลูเซิรนแนนอน *(พักโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไมเหมือนใครแนนอน โลเคชั่นดีมาก)

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7)
เช้า
13.30 น.

ลูเซิรน -ซูรกิ -สนามบิน

บริ การอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อทําการเช็คอิน และทําTAX REFUND
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg971 (บินตรง)

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8) สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ



Grand Switzerland 8 Days 
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TG PROMOTION2 สวิสเซอรแลนด8วันTG พักดี ทานดี เนนจุดชมวิวระดับ100ลาน
พักสวิส5คืน คัดเมืองสวย เดินทางไมไกล เที่ยวสบายๆอาหาร โรงแรมดีแนนอน100%
พักโรงแรมระดับ4ดาว ดีด*ี *** ราคารวมวีซาVISA เรียบรอยแลว+เพิ่มชิลธอรน007
ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก
เดือนตุลาคม(ใบไมเปลี่ยนสี)
วันหยุดพิเศษ 13-20 ต.ค.
หยุดวันปยะฯ 20-27 ต.ค.
27ต.ค.-03พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน
03-10พ.ย./10-17พ.ย.
17-24พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค.
เดือนธันวาคม
01-08ธ.ค./08-15ธ.ค.

ปใหมกรุป1 27ธ.ค.-03ม.ค.
*เคาทดาวน อินเทอรลาเกน
พักโรงแรม royal st.george
รร5ดาว***** โลเคชั่นดีมากๆ
คอนเฟรม..ชมพลุไฟตระการตา
****กรุ ณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้ าหน้ าที*่
ปใหมกรุป2 29ธ.ค.-05ม.ค.
เคาทดาวน เมืองโลซานน
พักโรงแรม Movenpik Hotel
รรสวย ริมทะเลสาบ ประทับใจสุด
****กรุ ณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้ าหน้ าที่

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

15,000

89,900

89,900

86,900

15,000

89,900

89,900

86,900

25,000

89,900

89,900

86,900

25,000

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด30,000บาท(ชวงปกติ)40,000(ชวงวันหยุด)สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนี้แนะนํา

Page 13.
อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม//ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 15ฟรังสวิส ให ้ตรงกับมือคนขับรถ
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสําหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000-40,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

