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พิชต
ิ 3เขาสวิสฯ แมทเธอรฮอรน(ขึ้นกระเชา)+จุงเฟรา+นัง
่ รถไฟ4ขบวน
 นําคณะนั่งกระเชาขึ้นแมทเธอรฮอรน ยอดเขาปรามิดอันโดงดังของสวิสฯ
 นําคณะพิชิตยอดเขาจุงเฟราTOP OF EUROPE+นั่งรถไฟชมวิว2ขบวน
 นําคณะสัมผัสวิวแสนสวยบนลานหิมะจุงเฟรา สนุกสนานกับการเลนหิมะ
 นําคณะนั่งรถไฟเบอรนินาเอกซเพรส UNESCO+เมาทริกิราชินีแหงขุนเขา
 นําคณะนั่งรถไฟกลาเซียเอกซเพรส ขึ้นสูเซอรแมทซ(สวรรคบนดิน)
 นําคณะเดินเที่ยวชมเมืองตากอากาศมองเทรอซอันโดงดังของสวิสฯ
 เดินเที่ยวกรุงเจนีวา เมืองริมทะเลสาบ น้ําพุจรวดเจทโดมาสวิสหามพลาด
 นําคณะเที่ยวชม เสนทางสวิสริเวีรยรา มองเทรอซ/เวเวย/โลซานน
 นําคณะเที่ยวชมกรุงเบิรน(มรดกโลก)เมืองหลวงสวิสฯ+อดีตบานไอสไตน
 นําคณะเที่ยวชม เมืองอินเทอรลาเกน เมืองแสนสวยสวิสเซอรแลนด
 ชมเมืองลูเซิรนแสนสวย/เมืองซุกซสุดนารัก/น้ําตกไรนสวยที่สุดในยุโรป

*หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100% พักโรงแรมระดับ4ดาว6 คืนเต็ม*
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ชวงเทศกาลปใหม

หยุดเขาพรรษา 14-22ก.ค./หยุดวันเฉลิมฯ 28ก.ค.-04ส.ค.
หยุดวันแม11-19ส.ค.
08-16ก.ย./15-23ก.ย./22-30ก.ย./29ก.ย.-07ต.ค.
06-14ต.ค./13-21ต.ค./20-28ต.ค./27ต.ค.-04พ.ย.
03-11พ.ย./10-18พ.ย./17-25พ.ย./24พ.ย.-02ธ.ค.
01-09ธ.ค./08-16ธ.ค.
27ธ.ค.-04ม.ค./29ธ.ค.-06ม.ค.

*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-ทิราโน-นัง่ รถไฟสายโรแมนติก“เบอรนนิ า เอกซเพรส”
ชมวิวแสนสวยบนเทือกเขาแอลปUNESCO-เซ็นตมอริทซ
07.30 น.

เที่ยง
บาย

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน (ขึ้นรถไฟใกล้กว่า) /หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลการกร
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 ทิราโน่3ช.ม.)
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุ บเขา ในแคว้นเวทติน
ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิสฯ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วย
บ้านเรื อนสไตล์อิตาเลียนริ มทะเลสาบ และวิลล่าเรี ยบหรู แสดงถึงฐานะของผูค้ รอบครอง เน้นความเรี ยบง่ายท่ามกลาง
บรรยากาศแห่ งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนนํ้า นํ้าพุ ทะเลสาบ เนิ นเขา ที่ลอ้ มรอบ ทําให้ดูโดดเด่น และเป็ นเมือง
ของการขึ้นรถชมวิวเบอร์นิน่าเอกซ์เพรสที่สวยงาม และแพงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express ซึ่งเป็ นรถไฟชม
วิ ว แ บ บ พ าโ น ร าม าที่ มี
ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ เพลิดเพลิน
กั บ บรรยากาศทิ ว ทั ศ น์ ที่
สวยงามของ ภูเขาหิ มะ ,ทะเลสาบ ,ทุ่งหญ้า ,หมู่บา้ นที่สวยงามตั้งเรี ยงรายกระจัดการจาย เป็ นภาพที่น่าประทับใจเป็ น
อย่างยิง่ และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็ น เสนทางสายมรดกโลกunesco ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทื อกเขาแอลป์ ที่ ระดับความสู ง 7,390
ฟิ ต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้าง
ทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสู งข้ามเหว
ลึกและธารนํ้าแข็งที่อยูใ่ กล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริ มความเพลิดเพลินให้ท่าน
ตลอดการเดินทาง...จนกระทัง่ เข้าสู่ เมืองเซ็นตมอริทซ St.Moritz เมืองรี สอร์ทหรู ในหุ บเขา Engadine
(***หมายเหตุ กรณีรถไฟเบอร์ นินาเอกซ์ เพรสเต็ม หรื อปิ ดบริ การในวันที่ท่านเดินทาง ทางบริ ษทั ขอเปลี่ยนรถไฟเป็ น
ขบวนอื่นในเส้ นทางเดียวกันสู่ เซ็นต์ มอริ ทซ์ เพือ่ ให้ โปรแกรมของท่ านเป็ นไปด้ วยความราบรื่ นไม่ ย้อนไปย้ อนมา*** )

Page 3.
ของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสู งที่สุดที่ระดับ 4049 ม.และใน
อดีตปี ค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่ งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมา
พัก ทําให้เกิ ดกิ จกรรมกี ฬ าฤดู หนาวต่างๆ และเป็ นสถานที่ แข่งขัน กี ฬ าระดับ
เวิลด์แชมเปี้ ยนชิ พ และกี ฬาโอลิมปิ ก ในปั จจุบนั เซนต์มอริ ทซ์ เป็ นจุดหมาย
ปลายทางที่ ห รู ห ราในเทื อกเขาแอลป์ สร้ างชื่ อเสี ยงดังไปทั่วโลกและยังเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนยอดฮิตติดอันดับหนึ่งในช่วงฤดูหนาวของเหล่าเศรษฐีชาวสวิสฯ
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร พักที่ : laudinella hotel /ใกลเคียง
หมายเหตุ กรณี ครัวร์หอ้ งเต็มเนื่องจากเป็ นช่วงเล่นสกี,งานประชุม..ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงแทน***

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) เซ็นตมอริทซ-อันเดอรแมท-รถไฟกลาเซียเอกซเพรส-พักเซอรแมทซ
 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (เดินทางสู่ อนั เดอร์แมทซ์3ช.ม.)
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอรแมท Andermatt ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงาม เป็ นเมืองสกีรีสอร์ทที่มี
ชื่อเสี ยงของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ตัวเมืองถูกอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะที่เป็ นฉากหลัง มีเวลาให้ท่านได้บนั ทึกภาพไว้
เป็ นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็ นที่ระลึก
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บาย
นําคณะสัมผั สประสบการณ กับการนั่งรถไฟ กลาเซียรเอ็กซเพรส Glacier Express
ผ่านชมภูมิประเทศที่ งดงามของเทือกเขาแอลป์ มี ท้ งั
อุโมงค์, สะพาน, หุ บเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และ
หุ บเขาที่ สู ง 2,000 กว่ า เมตร ตลอดเส้ น ทางท่ า น
สามารถชมยอดเขาที่ ปกคลุมด้วยธารนํ้าแข็งเจ้าของ
เส้ น ทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่ พ าดผ่ า นใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ สู่ ”เซอรแมทซ”Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน
(***หมายเหตุ กรณีรถไฟกลาเซียเอกซ์ เพรสเต็ม หรื อปิ ดบริ การในวันที่ท่าน
เดินทาง ทางบริ ษัทขอเปลี่ยนรถไฟเป็ นขบวนอื่นในเส้ นทางเดียวกันสู่ เซอร์
แมทซ์ เพื่ อ ให้ โปรแกรมของท่ านเป็ นไปด้ วยความราบรื่ น ไม่ ย้ อนไปย้ อ น
มา*** ) ใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองเซอรแมทซ ที่ต้ งั อยูบ่ นความ
สู งกว่ า 1,620 เมตร (5,350 ฟุ ต ) เป็ นเจ้ า ของ ยอดเขาแมทเธอร์ ฮ อร์ น
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและนํ้ามันเข้า
มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริ การนักท่องเที่ยว...อิสระเดินชมเมือง ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองเซอรแมทซ์(ไม่รวมอาหาร)
(กรุ ณาจัดกระเป๋ าใบเล็กแยกสัมภาระเพื่อความสะดวกในการพักบนเซอร์แมทซ์)
พักที่:Ambassador hotel Zermatt / *พักบนเซอรแมทซ100% เดินเลนไดสบายๆ
เช้า
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“เซอรแมทซ” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบ่ นความสู งกว่า 1,620 เมตร เป็ นเจ้าของ ยอด
เขาแมทเธอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและ
นํ้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริ การนักท่องเที่ยว ซึ่ งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทาง สํ าหรั บที่พัก
ในเมืองเซอร์ แมทซ์ จะเป็ นรี สอร์ ทชาเลท์ เล็กๆแบบอิงธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ สวยงามสุ ดยอด อากาศบริ สุทธิ์เนื่องจากอยู่บนภูเขา เป็ น
สไตล์ แบบสวิสขนานแท้ ๆ และการสํ ารองห้ องพักยากมากไม่ ใช่ พักได้ ทุกทัวร์ เป็ นเมืองที่นักท่ องเที่ยวจากทั่วโลกต้ องการมาพัก แต่
ทางทัวร์ เราได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ ท่านพัก100% (* ยกเว้ นช่ วงคริ สมาสต์ -ปี ใหม่ -มกราคม-กุมภาพันธ์ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพักบนเซอร์
แมทซ์ …เนื่องจากทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ให้ กบั นักสกีทมี่ าเข้ าพักเป็ นสัปดาห์ เท่ านั้น! ทัวรื เราจะพักทีเ่ มืองทาซ หรื อเมืองบริ ก แทน*)

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) นัง่ กระเชา CABLE CAR พิชติ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน-ยอดเขาปรามิด
ชอปปง เซอรแมทซ-ทาซ-ปราสาทชิลลอง-เวเวย(ชาลีแชปปลิน้ )-มองเทรอซ
เช้า

เที่ยง
บาย

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะนั่งกระเชาCABLE CAR ขึ้นพิชิตยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรนอันโดงดังของสวิส
*ทัวรนี้จัดใหนั่งกระเชาขึ้นยอดเขาแมทเธอฮอรน เพื่อความเปนที่สุด ในการเดินทาง*
**มาเที่ยวสวิสฯทั้งที หามพลาดการนั่งกระเชาพิชิตยอดเขาแมทเธอรฮอรน ถึงจะคุมคา**

ซึ่ งมีความสู งกว่า 3,000 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น ซึ่ งท่านสามารถเห็ นอยู่แค่
เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิ มะซึ่ งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของ
ท้องฟ้า นําท่านสู่ ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิ มะ และชมบรรยากาศ ยอดเขาเมทเธอรฮอรน
ยอดเขาทรงปิ รามิ ดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดี สนี ยน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื่ องเล่น Big
Thunder ในสวนสนุก ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิง่ ..นั่งกระเช้ าลงจากยอดเขาด้ วยความประทับใจ
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง
เซอรแมทซแบบสบายๆ นั่งจิบกาแฟ แบบไมตอง
รีบเรง หรือเลือกซื้อเลือกชมสินคาแบรนดสวิสฯ
นานาชนิด อาทิ เสื้อผา,รองเทา,กระเปา,ซูวีเนียร,
โปสการด,นาฬิกาแบรนดดังๆมากมายตามรสนิยม
อาทิเชน ROLEX ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI
,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.
***อําลาเซอร์ แมทซ์ เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองเวเวย์ 2ช.ม.***
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ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเจนี วา ซึ่ งได้รับสมญานามว่า
เป็ นไข่มุกแห่ งริ เวียร่ าสวิสฯ คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้ เรี ยงรายริ มถนน
เรี ยบทะเลสาบที่ ย าวถึ ง 7 กิ โ ลเมตร ผ่ า นชมพื้ น ที่ ป ลู ก องุ น พั นธุ ล าโว
UNESCO อันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในเส้นทางลัดเลาะริ มทะเลสาบ
แวะถายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง Chateau de Chillon ซึ่ งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ
ทะเลสาบเจนี วา โดยอยู่ห่ างจากตัวเมื อ งไปประมาณ 3 กิ โลเมตร ปราสาทชิ ลยอง
นับ ว่าเป็ นปราสาทยุค กลางที่ มี ค วามเก่ าแก่ ก ว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถู ก สร้ างขึ้ น
ในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นอัญมณี ทางประวัติศาสตร์ ของ
สวิตเซอร์แลนด์ก็ว่าได้ ในสมัยอดีตปราสาทแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุดควบคุมการ
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสิ นค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนื อสู่ ใต้ หรื อจาก
ตะวันตกสู่ ตะวันออก ให้ท่านหามุมถ่ายภาพสวยๆไว้เป็ นที่ระลึกคู่กบั ปราสาทชิลยอง
เดินทางสู เมืองเวเวย (Vevey) 20นาที เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ น่ ารักในรัฐโวด์ของสวิสฯ บนชายฝั่งทาง
ตอนเหนื อของทะเลสาบเจนี วา เป็ นเมื องในยุคกลาง เป็ นแหล่งผลิตไวน์ที่สําคัญแห่ งหนึ่ งของสวิสฯ และเป็ นที่ต้ งั
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เนสต์เล่ ยักษ์ใหญ่แห่ งวงการอาหาร ด้วย
ภู มิ ป ระเทศที่ ส วย งามรายล้อ มด้วยภู เขา และติ ด ทะเลสาบเจนี ว า
ได้รับการขนานนาม “ไข่มุกแห่ งริ เวียร่ าสวิส” (Pearls of the Swiss
Riviera) ดิ นแดนที่ เหมาะกับทุกฤดู กาล ให้คณะได้ถ่ายภาพกับ รู ป
ปั้ น ชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) ศิลปิ นตลกแห่ งฮอลลีวดู ้ ซึ่งเคย
พํานักและเสี ยชีวิตที่นี่ในช่วงบั้นปลายชีวิตพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเวเว่ย ์ พร้อมชมส้อมยักษ์ หน้าพิพิธภัณฑ์
เนสท์เล่ เข้าสู่ เขตเมืองเก่า เดิ นชมอาคารเก่าแก่ ร้านกาแฟกลางแจ้ง และร้านอาหารมากมายให้เลือกซื้ อ หรื อเดินเล่น
ตามแนวทะเลสาบ ชมความงดงามในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน แสนโรแมนติค
นําคณะเที่ยวชม เมืองโลซานน เมืองที่คนไทยรู ้จกั ดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรี
นคริ นทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงศึกษาจาก
เมื องนี้ นํ าคณะชื่ นชมบรรยากาศของเมืองพร้ อมชมตั วเมืองเก่ าสมัย
โบราณ,ย่ านช้ อปปิ้ งปลาซแช็ งฟร็ องชั วส์ มหาวิหารนอร์ ทเทรอดามอัน
เก่าแก่ และ เป็ นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป แวะให้ ท่านได้ เดิน
เทีย่ วชมหน้ า พิพธิ ภัณฑ์ โอลิมปิ ก และ ศาลาไทยแห่ งเมืองโลซานน์
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
พักที่ : nonotel hotel Lausanne / ใกลเคียง
หมายเหตุ กรณี เมืองโลซานน์หอ้ งเต็ม หรื อมีงานประชุม..ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนที่พกั ที่เมืองเจนีวา หรื อเมืองใกล้เคียงแทน
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วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) โลซานน-เจนีวา-เบิรน -เดินเขตเมืองเกา-อินเทอรลาเกน
เช้า

เที่ยง
บ่าย

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

นํ าคณะนั่ ง รถโค้ ช ชมเมื อ งเจนี ว า เมื อ งที่ ว่ากัน ว่าเป็ นพัน ธรั ฐ สวิ ส ที่ แ ทบจะไม่ มี อ ะไรเป็ นสวิ ส เลยรายล้อ มด้ว ย
สวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่ น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก , องค์การกาชาด
สากล ,ชมทะเลสาบเจนี วา และ นํ้าพุจรวดเจทโด Jet d’eau ที่สามารถส่ งนํ้าขึ้นท้องฟ้ าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ อ ย่างหนึ่ งของเจนี ว า จอดถ่ ายรู ป กับ นาฬิ ก าดอกไม้ ริ ม ทะเลสาบเจนี ว าบ่ ง บอกถึ ง ความสํ าคัญ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา พร้อมชมวิวแสนสวยริ มทะเลสาบ (เดินทางสู่ กรุ งเบิร์น1ช.ม.50นาที)
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชม กรุงเบิรน เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ สร้างในยุคกลางของยุโรปและ
เป็ นเมืองหลวงเก่าแก่สวยงามคลาสสิ คของสวิสมาตั้งแต่ปีคศ1848 รวมทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลกลาง รัฐสภา และ
หน่วยราชการที่สาํ 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
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นําคณะออกเดินทางตอสู ”เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมือง
ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่ งคือThunersee และBrienzerseeท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ,
นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด และ
ยังใช้เป็ นฉากภาพยนต์ไทยเรื่ อง วันนี้ ที่รอคอย มีเวลาใหทานไดเดิน
ทอดนองชมเมือง ที่โอบลอมดวยภูเขาหิมะ และสายน้ํา
อันใสบริสุทธิ์ อากาศสดชื่นแบบสุดๆ หรือชอปปงสินค าพื้ นเมืองสวิสเซอรแลนด อาทิ
ช็อคโกแล็ต,มีดพับสวิส,รองเทา,นาฬิกายี่หอตางๆตามรสนิยม อาทิ ROLEX ,PATEK
PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.
 อาหารมื้อคํ่าคํ่าอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหาร) /พักที่ : city oberland /ระดับใกลเคียง

หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองอินเทอรลาเกน เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในอินเทอรลาเกนเต็ม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองกรินเดลวาลด หรือเมืองใกลเคียงแทน

วันทีห่ กของการเดินทาง(6) หมูบา นกรินเดลวาลด-ไคลนไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)
จุดชมวิวสฟงซ-ลานหิมะพลาโต-ถ้าํ น้าํ แข็ง1,000ป-เลาทเทอรบรุนเนนน-หมูบ า นน้าํ ตก
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะออกเดินทางสู่ หมูบานกรินเดลวาลด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์
ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้
ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูก
แบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็ม
หญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลําธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทําให้
คณะได้รับ ความประทับ ใจเป็ นอย่างยิ่ง พร้ อ มนําคณะเปลี่ ย นบรรยากาศโดยการ นั่ ง รถไฟชมวิ ว 2ขบวน
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานี ไคลน์ไชเด็ก
รถไฟที่จะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร พร้อม
นําคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขา
จุงเฟรา ซึ่ งมีความสู ง4,158 เมตร(13,642 ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจ
ดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในป 2001
องคการยูเนสโก Unesco ประกาศใหยอดเขาจุงเฟราเปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป พร้อมนําคณะเข้าชม ถ้ําน้ําแข็ง1,000ป Ice Palace ที่สร้าง
โดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง พร้อมชมวิวทิวทัศน์และ สัมผัสหิมะ
ลานพลาโต และ ลานสฟงสบนยอด
เขา...และคณะไม่ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ด
จากที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในโลก
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื้นเมืองสวิสฯ)
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นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสูเสนทาง”เลาเทิรนบรุนเนนท”(ไมซ้ําทางเดิม)
เสนทางแสนสวยแหงเทือกเขาแอลป พรอมชมบรรยากาศของหมูบาน,ทุงหญา,น้ําตก
นําคณะเดินเที่ยวชม หมูบานเลาเทอรบรุนเนน Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์
เมื องเลาเทอร์ บรุ นเนน เป็ นหนึ่ งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ ยวที่ มีนักท่องเที่ ยวมาเยือนมากแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยสภาพแวดล้อมของตัว เมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วยหุบเขาอันเงียบสงบสลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์
อันมากไปด้วย ***** นําเที่ยวชมหมูบานแสนสวย Lauterbrunnen Valley*****

***ทัวรเราที่เดียว!!!!ตนฉบับเดินเที่ยวหมูบานน้ําตก(มาสวิสหามพลาด)***
( หมายเหตุ*การเดินชมหมูบานแสนสวยเลาทเทอรบรุนเนน และหมูบานน้ําตกแหงนี้ มีทัวร
เราจัดที่เดียวเทานั้น! ...เปนตนฉบับไมซ้ําแบบใครมาเที่ยวสวิสเซอรแลนดตองหามพลาด)

เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์ บรุ นเนนวัลเล่ย ์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในพื้นที่อนุ รักษ์ธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย นําท่านเดินชื่นชมความงดงามของ น้ําตกสโทบบาค (Staubbach Falls)
นํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองโดยนํ้าตกมีความสู ง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็ นหนึ่ งในนํ้าตกที่สูงที่สุดใน
ยุโรป โดยภาพนํ้าตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930
**หากช่วงที่ท่านไปรถไฟเต็ม และต้องมาลงทางฝั่งกริ นเดลวาลด์ เราะนําท่านเดินเที่ยวที่หมู่บา้ นกริ นเดลวาลด์แทน***
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
คํ่า
 อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ่า)
พักที่ :ameron flora /Radisson blue/ASTORIA HOTEL/monopol/(พักสวิส2คืน)

โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิรน ใกลสะพานคาเปล และใกลทะเลสาบลูเซิรน.เดินเลนชมเมืองได
หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองลูเซิรน ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็ม
ตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเมืองลูเซิรนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองอินเทอรลาเกนหรือเมืองอื่นใกลเคียงแทน จํางเรียน
มาเพื่อทราบ แต90%เราพักที่เมืองลูเซิรนแนนอน *(พักโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไมเหมือนใครแนนอน โลเคชั่นดีมาก)
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วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) พิชติ ยอดเขาริก(ิ เจาของฉายาราชินแี หงขุนเขา)-ลองเรือชมทะเลสาบ
นัง่ รถไฟCOG WHEEL-จุดชมวิว100ลาน5ประเทศ-นัง่ กระเชาเคเบิล้ คาร-ซุกซ UNSEEN
เช้า

เที่ยง
บาย

 บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางขึ้นสูยอดเขาโดย รถไฟไตเขาCOGWHEEL
ขบวนสี แดงสดที่ถือว่าเป็ นรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามระหว่างการเดิ นทาง ท่านจะเห็ นหิ มะปกคลุมบนยอดเขา ถ้ามาหน้า
ร้อนจะเห็นดอกเรปซี ดสี เหลืองอร่ าม รายล้อมด้วยบ้านหลังเล็กๆ โรงเก็บฟื น
ต้น ไม้ หิ ม ะบนขุ น เขา เดิ น ทางถึ ง ภู เขาริ กิ Rigi ซึ่ งว่ ากัน ว่ าเป็ นหั ว ใจของ
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ตามคําเปรี ยบเปรยที่ว่า ถ้าเบิร์นคือหัว ซูริคกับเจนี วา
คือแขนซ้ายขวา ลูเซิ ร์นนี่ แหละคือหัวใจของสวิตเซอร์ แลนด์ หากมองในแผน
ที่ จะเห็ น ว่าลูเซิ ร์น ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศ เคยทําหน้าที่ เป็ นเมื องหลวง
ชัว่ คราวมาแล้วหลายครั้ง ด้วยภูมิประเทศตอนกลางของประเทศเป็ นพื้นที่สูง
และเทือกเขาจํานวนหนึ่ ง แต่มีเพียง เขาริกิ (Rigi Kulm) เป็ นที่ร้ ู จักกัน
ในฐานะ ราชินีแหงเทือกเขา ที่มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม และเป็ นจุดวิวที่สวย
ที่สุดของเมืองลูเซิร์น มีความสู งประมาณ 1,797.5 เมตร ที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างนอกจากจุดชม
วิวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวยังได้สนุกกับการเล่นสกี หรื อเลื่อนในฤดูหนาว และเดินป่ าในช่วงฤดู
ร้อน...มีเวลาให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ หามุมถ่ายภาพสวยๆ นัง่ เล่นจิบกาแฟสัมผัสบรรยากาศอัน
สดชื่ น บนยอดเขา...ได เวลาอั น สมควร นํ าคณะเดิ น ทางลงจากยอดเขาโดย
กระเชาพาโนรามา แลวตอดวยรถโคชปรับอากาศกลับเขาสูเมืองซุกซ
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
ตั้งอยูท่ างภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพแล้ว เมืองนี้ ยงั มีอตั ราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างตํ่าจึงถือ
เป็ นที่ ต ากอากาศที่ นิ ย มของเหล่ าเศรษฐี คนดังสําคัญ ระดับ โลก
มากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็ นซู เปอร์ คาร์ จอดเรี ยงรายอยู่ 2 ข้าง
ทาง จนเป็ นเรื่ องธรรมดาไปเลย นําท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมือง
ซุ ก (Clock Tower) แลนด์ ม าร์ ก ที่ สํ าคัญ แห่ ง หนึ่ งของเมื อ ง ด้ว ย
ความสู งของหอถึง 52 เมตร และความโดดเด่น ของหลังคาซึ่ งเป็ นสี น้ าํ เงินขาวโดนเด่นตัดกับสี หลังคาสี น้ าํ ตาลของ
บ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มี เวลาให้ท่านเดิ นขึ้นบันไดสู่ จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิ กา ที่ ท่านจะสามารถเห็ นวิวที่
สวยงามโดยรอบของเมืองซุ ก นําท่ านชมโบสถ์ เซนท์ ออสวอร์ ล (St
Oswald's church) โบสถ์ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้าง
ขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่ งใน
สถาปั ต ยกรรมที่ สําคัญ ที่ สุ ด ในช่ ว งโกธิ ค ตอนปลายแห่ งหนึ่ งใน
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่ อง
ทุกข์ร้อนใดๆ หรื อเจ็บป่ วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วย
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บรรเทาให้ดีข้ ึนอย่างรวดเร็ ว (กรณี ถา้ มีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าชม) นําท่ านเข้ าชมร้ านทําทองที่
เก่ าแก่ ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทําการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่
16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ น
และจิ ต รกรรมฝาผนั ง ด้ว ยการวาดลายหิ น อ่ อ นด้ว ยมื อ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้ านนี้ เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะลํ้าค่ าและ
เครื่ อ งประดับ หายาก และบางชิ้ น มี เพี ย งชิ้ น เดี ย วในโลก มี เวลาให้ ท่ านเดิ น ชื่ น ชมอาคาร งานศิ ล ปะลํ้า ค่ า และ
เครื่ องประดับหายากแล้ว ในส่ วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain,
Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้ าน Speck เค้ กที่มีรสชาติ ที่
เป็ นเอกลักษณ์ และมีขายมากว่ าร้ อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมากมายต่ างเคยลิ้มลองเค้ กจากร้ านนี้ เช่ น Charlie Chaplin,
Winston Churchill หรื อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
นําคณะเดินทางสู่ เมืองซูริค 30นาที ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่ งมอบชี วิตชี วา
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่ง แม่น้ าํ ลิมแม็ท

นํ า คณะเดิ น เที่ ย วชมเขตเมื อ งเก่ า Linderhof ประกอบไปด้ ว ยโบสถ์ ใ นสมั ย กลาง Grossmunster และหอคอย
Charlemagne สร้างในปี 1100 ซึ่ งโบสถ์น้ ีเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปฏิรูปสวิส-เยอรมัน พร้อมชมโบสถ์ Fraumunster เป็ น
โบสถ์ที่สวยงามด้วยกระจกสี Stain Glass ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 ชมโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ ได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่มีหน้าปั ด
นาฬิ ก าใหญ่ ที่ สุ ด ในยุ โ รป คื อ มี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางถึ ง 8.7 เมตร และเป็ นโบสถ์ ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในซู ริ ค รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมอันเด่นชัดของโบสถ์แห่ งนี้ คือ ศิลปะแบบโกธิ ค และการประดับประดาตกแต่งภายในตั้งแต่หน้าประตู
โบสถ์จนถึงแท่นบูชาจะหนักไปทางศิลปะแบบบารอคซึ่งเป็ นรู ปแบบที่นิยมกันในศตวรรษที่ 17 นําคณะเดินเที่ยว
ช ม บ ริ เว ณ Bahnhofstrasse Platz ถ น น
บาห น ฮอฟถื อ เป น ถนนสายช็ อ ปป ง หลั ก ของ
เมื อ งซู ริ ค กั บ สิ น ค า แบรนด ดั ง ระดั บ โลกตาม
รสนิยม หรือนั่งจิบกาแฟชมเมืองสวยๆไมตอง
รีบเรงสบายๆ มีรานคาชั้นนําหลากหลายยี่หอและ
หางสรรพสินคาตั้งอยูเรียงอยูตลอด2 ฝงถนน
อิสระกับการเดินชมเมืองแสนสวย จิบกาแฟ หามุมภาพสวยๆถายรูป
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร /หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : DORINT HOTEL HOTEL/CROWN PLAZA/allegra HOTEL/ ใกลเคียง
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วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)
เช้า
13.30 น.

ซูรกิ -สนามบิน

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

วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9)
05.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ



Grand Switzerland 9 Days TG SPECIAL A 

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย SCB ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมนี้ เราเลือกใชโรงแรมระดับ4ดาว****
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
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TG SPECIAL A สวิสเซอรแลนดโปรโมชั่น9วันTG ก.ค.-ปใหม2020
พักสวิส6คืน คัดเมืองสวย เดินทางไมไกล เที่ยวสบายๆอาหาร โรงแรมดีแนนอน100%
พักโรงแรม 6 คืน ระดับ4ดาว**** ราคารวมวีซาVISA
พิชิต3เขาสวิสฯ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน+จุงเฟรา+ริกิ+นั่งรถไฟชิวิว4ขบวน
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 04-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
เดือนกรกฎาคม

99,900

99,900

96,900

16,000

99,900

99,900

96,900

16,000

95,900

95,900

92,900

16,000

95,900

95,900

92,900

16,000

เดือนตุลาคม(ชวงใบไมเปลี่ยนสี)

95,900

95,900

92,900

16,000

วันหยุดพิเศษ 13-21 ต.ค.

95,900

95,900

92,900

16,000

หยุดวันปยะฯ 20-28 ต.ค.

95,900

95,900

92,900

16,000

27ต.ค.-04พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน
03-11พ.ย./10-18พ.ย.
17-25พ.ย./24พ.ย.-02ธ.ค.
เดือนธันวาคม
01-09ธ.ค./08-16ธ.ค.

95,900

95,900

92,900

16,000

92,900

92,900

89,900

16,000

92,900

92,900

89,900

16,000

ปใหมกรุป1 27ธ.ค.-04ม.ค.

109,000

109,000

106,000

25,000

ปใหมกรุป2 29ธ.ค.-06ม.ค.

109,000

109,000

106,000

25,000

หยุดวันอาสาฬหบูชา 14-22ก.ค.
หยุดวันเฉลิมฯ 28ก.ค.-5ส.ค.
เดือนสิงหาคม
หยุดวันแม 11-19ส.ค.
เดือนกันยายน
08-16ก.ย.
15-23ก.ย./22-30ก.ย.
29ก.ย.-07ต.ค.
06-14ต.ค.

โดยชําระมัดจําเปนเงินสด30,000บาท(ชวงปกติ)40,000(ชวงวันหยุด)สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
***โปรแกรมนี้ รับชําระเงินสดเทานัน
้ ไมรับบัตรเครดิต ยกเวนชวงปใหมรับบัตร
เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนี้แนะนํา
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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 12ฟรังค์สวิส 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

