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จุดทองเทีย
่ วไฮไลท...ที่ไมซ้ําแบบใคร..เนนทัวรแบบบริการดี พักดี/ทานดี

 โปรแกรมนี้เนนสถานที่ทองเที่ยวแบบเจาะลึกมรดกโลกของประเทศสวิสฯ
 นําคณะนั่งรถไฟเบอรนินาเอกซเพรส UNESCO มาสวิสหามพลาด!
 นําคณะชมความสวยงามของน้ําตกไรน และเมืองสไตนแอมไรนยอนอดีต
 นําคณะพักเมืองลูกาโน 1 ใน5 ทะเลสาบแสนสวยสวิส มาสวิสหามพลาด!
 พักโรงแรมบน เมืองตากอากาศเซอรแมทซ และหมูบานกรินเดลวาลด
 พักโรงแรมบน เมืองเซอรแมทซ2คืน(ไมเหนื่อย) และเมืองลูเซิรน
 นําคณะชมธารน้ําแข็ง และทะเลสาบโอชิเนน มรดกโลก มาสวิสหามพลาด!
 นําเที่ยวหมูบานเลาเทอรบรุนเนนท(นอยทัวรจะเขาชม)มาสวิสหามพลาด!
นั่งกระเชา CABRIOกระเชาเปดประทุนแหงเดียวในโลกมาสวิสหามพลาด!
 นําคณะลองเรือชมทะเลสาบทูน(สวยมากๆ) กับวิวที่ทัศนธรรมชาติสุดๆ
 เดินชมหมูบานสวยๆเลาเทอรบรุนเนน/มูเรน/อับเพนเซล/กรินเดลวาลด

*หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100% พักโรงแรมระดับ4ดาว7 คืนเต็ม*
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกรกฎาคม
26ก.ค.-04ส.ค.
เดือนสิงหาคม
09-18ส.ค./18-27ส.ค.
เดือนกันยายน
13-22ก.ย./20-29ก.ย./27ก.ย.-06ต.ค.
เดือนตุลาคม
04-13ต.ค./11-20ต.ค./20-29ต.ค./25ต.ค.-02พ.ย.
*หากทานตองการเดินทางชวง ตุลาคม-ธันวาคม ปใหม กรุณาดูวันและราคา หนาที่16ทายโปรแกรม*
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วันแรกของการเดินทาง(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ซูรกิ (สวิสเซอรแลนด) บินตรงไมตอ เครือ่ ง
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
01.05 น. เหิ รฟ้าสู่ ซูริก...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg970 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงเมืองซูริกชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง*

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) ซูรกิ -น้าํ ตกไรน-สไตนแอมไรน-อัพเพนเซล(เมืองนวนิยายสวิสฯ)
นัง่ กระเชาCABLE CAR-หุบเขาอีเบนนาลฟ-วาดูซ(ลิกเคนสไตน)-เซ็นตมอริทซ
07.50 น.

เที่ยง
บ่าย

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริก /หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลการกรรี ยบร้อยแล้ว
นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ เมืองซาฟเฮาสเซน เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิส
ฯ พรอมนําคณะชมความสวยงามของน้ําตกไรน ซึ่งเกิดจากแม่น้ าํ
ไรน์สายนํ้านานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ าํ แห่ งนี้ เกิ ดขึ้นจากการละลาย
ของหิ ม ะจากเทื อ กเขาแอลป์ เริ่ ม จากเป็ นลําธารเล็ก ๆผ่านลิ ค เท่ น สไตน์ เข้าสู่
ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่ ก้ นั พรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมัน นี
ส่ วนที่ลน้ ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกําเนิดแม่น้ าํ ไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสู งชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่น
เกิ ดเป็ น นํ้าตกไรน์ ที่สวยงามที่ สุดในยุโรปกลาง (สนามบิ น ซู ริก-นํ้าตกไรน์ ใช้เวลาเดิ น ทาง30นาที ) นําคณะออก
เดิ น ทางสู่ เมื อ งสไตน แ อมไรน Stein am Rhein (นํ้าตกไรน์-สไตน์แอมไรน์ ใช้เวลาเดิ นทาง25นาที )เมื องอัน
สวยงามสุ ดคลาสสิ คในยุคกลางของสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองที่เก่าแก่ อาคารบ้านเรื อนได้ถูกรักษาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
อาคารส่ วนใหญ่จะถูกเขียนประดับประดาด้วย ภาพเขียนสี เฟสโก้ (ภาพปูนเปี ยก)ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ อนั โดดเด่ นของ

เมือง ทําให้เมืองนี้เปี่ ยมสเนห์ เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ เดินเที่ยวชมเมืองอย่างไม่รู้เบื่อ
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (สไตน์แอมไรน์-อัพเพนเซล77ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.)
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) หรื อเมืองการ์ ตูนในนวนิ ยายของชาวสวิสฯ ที่ต้ งั อยู่ในหุ บ
เขา อีเบนนาลพ์ อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ งไกล้กบั ประเทศลิคเทนสไตร์ เป็ นเมืองที่รายล้อม
ด้วยเทือกเขาแอลป์ กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสี สันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรื อนยังคงอนุ รักษ์ไว้ในสไตล์
ดั้งเดิมซึ่งมีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจัว่ หน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทาํ จากกระเบื้องที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่
Kulturzentrum Te Ziegelh ซึ่ งตามตํานานที่ เล่ าขานต่ อ กัน มาว่ า ลวดลายที่ ถู ก ระบายบนตัว อาคารด้ว ยช่ างศิ ลปใน
สมัยก่ อน เช่ น ลายดอกไม้ ลายตัวเลขคณิ ต และลายการ์ ตูน กับ สี สัน สดใสที่ บ รรเลงลงไปซึ่ งบ่ งบอกอารมณ์ และ
ความรู ้สึกของเจ้าของอาคารอย่างเห็นได้ชดั ให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง และสถานที่รอบเมือง และดื่มดํ่ากับบรรยากาศ
และมองหาร้านขาย cakes ซึ่งเป็ นขนมพื้นบ้านของที่นี่มีส่วนผสมของนํ้าผึ้งท้องถิ่น หรื อขนมปังแพร์ (Birnenbrot)
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นําทานออกเดินทางสู หุบเขาอีเบนนาลพ (Ebenalp) (ระยะทาง 8กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ

15 นาที) หุ บเขาด้านตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางทีผานเข้าไปยังผ่าานป่ าไม้ทีมีพ้ืนที่สวยทีสุดของ Alpstein
เดินผานทีราบสู ง ชมธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ไปพืชพันธุ์นานาชนิ ดในเทือกเขาแอลป์ จนถึงสถานี Cable Car Ebenalp
นํ า ท่ า นขึ้ นเคเบิ ลคาร์ สู่ ยอดเขาอี เบนนาลพ์ (Ebenalp) สั ม ผัส
บรรยากาศบนยอดเขาอันเงียบสงบ ในวันที ท้องฟ้าเปิ ดจะเห็นชาว
สวิสมากระโดนร่ มกนจากบนยอดเขานี้ จากนันพาท่านเดิ นต่อไป
ที ไฮไลท์ของเราที โรงแรม Aescher หนึ่ งในภาพโปสการ์ ด ของ
สวิส ทีถูกเผยแพร่ มากทีสุดในโลก ตั งอยูบนภูเขา Appenzellerland
โรงแรม นี มีลกั ษณะพิเศษต่างจากทีโรงแรมโดยทัวไป ซึงทําให้นกั
ท่ อ งเที ย วชื น ชอบ มี ชื อ เสี ย งโด่ ง ดัง ไปทัว โลก คื อ ตัว โรงแรม
Aescher นันจะตั งอยูริมหน้าผา บนภูเขาสู ง 1,454 เมตร จะเก็บภาพบรรยากาศ หรื อเดินเล่นบริ เวณริ มเขา หรื อจะนัง
ทานกาแฟชมวิวสวยๆ ออกเดิ นทางสู่ เมืองวาดู ซ Vaduz ประเทศลิกเตนสไตน์ หรื อชื่ ออย่างเป็ นทางการ ราชรัฐลิก
เตนสไตน์ (อัพเพนเซล-วาดู ซ 40ก.ม.ใช้เวลาเดิ นทาง 39 นาที ) เป็ นประเทศเล็กๆ ที่ ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มี
ทางออกสู่ ทะเล และตั้งอยูใ่ นทวีปยุโรปกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติด
กับ ประเทศออสเตรี ย และด้า นตะวัน ตกติ ด กับ สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ถึ ง แม้
ประเทศนี้ จะมี ขนาดเล็ก และเต็มไปด้วยภู เขาสู ง แต่ก็มีสถานที่ ท่องเที่ ยว
มากมายเป็ นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ลิก
เตนสไตน์ยงั เป็ นที่นิยมของนักเล่นกี ฬาฤดูหนาว ให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กบั
ปราสาทวาดูซ ซึ่งปั จจุบนั ปราสาทวาดุซได้เป็ น
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สถานที่ สําหรั บ การพํานัก ของเหล่ าพระบรมวงศานุ วงศ์แ ห่ งลิ ก เตนสไตน์ เดิ น ทางสู่ เมื อ งเซ็ น ต ม อร ริ ท ซ
St.Moritz (วาดูซ-เซ็นต์มอริ ทซ์ 124 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.40 นาที) เป็ นเมืองรี สอร์ ทหรู ในหุ บเขา Engadine ตั้งอยูบ่ นส่ วน
หนึ่ งของเทื อกเขาแอลป์ ในระดับความสู งที่ 1775 ม. เหนื อนํ้าทะเล ซึ่ ง
ทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสู งที่สุดที่
ระดับ 4049 ม.และในอดีตปี ค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่ งแรกของเมือง
และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และ
เป็ นสถานที่แข่งขันกี ฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ ยนชิ พ และกีฬาโอลิมปิ ก ใน
ปั จจุบนั เซนต์มอริ ทซ์ เป็ นจุดหมายปลายทางที่หรู หราในเทือกเขาแอลป์
สร้างชื่อเสี ยงดังไปทัว่ โลกและยังเป็ นสถานที่พกั ผ่อนยอดฮิตติดอันดับหนึ่งในช่วงฤดูหนาวของเหล่าเศรษฐีชาวสวิสฯ
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง) / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
พักที่ : CRYSTAL hotel SUPERIOR/HOTEL LAUDINELLA /ใกลเคียงเมืองเซ็นตมอริทซ
หมายเหตุ กรณี เซ็นต์มอริ ทซ์หอ้ งเต็มเนื่องจากเป็ นช่วงเล่นสกี,งานประชุม..ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงแทน***

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) นัง่ รถไฟเบอรนนี า เอกซเพรส BERNINA EXPRESS unesco
ทิราโน-ลูกาโน(เมืองแสนสวยริมทะเลสาบ)-พักโรงแรมริมทะเลสาบ
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express ซึ่งเป็ นรถไฟชม

วิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขา
หิ มะ ,ทะเลสาบ ,ทุ่งหญ้า ,หมู่บา้ นที่สวยงามตั้งเรี ยงรายกระจัดการจาย เป็ นภาพที่น่าประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง และผ่าน
เส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็ น เสนทางสายมรดกโลกunesco ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่น
ผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสู ง 7,390 ฟิ ต ท่าน
จะได้สัมผัสและพู ดได้เต็ม ปากว่าได้ชมทิ วทัศน์ที่ สวยที่ สุดของ
สวิตเซอร์ แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่ าย ทิวทัศน์
สองข้า งทางจะเปลี่ ย นไปทุ ก นาที อุ โ มงค์ ล อดใต้ภู เขาทั้ง ลู ก
สะพานสู งข้ามเหวลึกและธารนํ้าแข็งที่อยูใ่ กล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริ ม
ความเพลิ ด เพลิ น ให้ ท่ า นตลอดการเดิ น ทาง...จนกระทั่ง เข้า สู่
เมืองทิราโน เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุ บเขา
(***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*** )
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (ทิราโน่-ลูกาโน่ 122 ก.ม.เดินทาง 2ช.ม.)

บาย
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ออกเดินทางสู เมืองลูกาโน LUGANO (นอยทัวรนักจะเที่ยวเมืองนี้ แตทัวรเราจัดให...มา

เที่ยวสวิสฯตองหามพลาด) เมืองสวยมากๆริมทะเลสาบ1ใน5เมืองที่สวยที่สุดในประเทศ
สวิสเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัวเมืองนั้นถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวน
มาก...มีเวลาใหคณะไดเดินเที่ยวชมเมือง พรอมชอปปงสินคาแบรนดเนมระดับโลกตาม
รสนิยม อาทิ นาฬิกา,กระเปา,เสื้อผา,รองเทา และของที่ระลึกพื้นเมืองฯลฯ สําหรับทานที่
ไม ช อบช อ ปป ง ท านสามารถเดิ น เที่ ย วชมเมื อ งเก า จิ บ กาแฟ หามุ ม สวยๆถ ายภาพ ชิ ม
อาหารพื้ น เมื อ ง ได อ ย า งสบายๆ ท า มกลางบรรยากาศ ริ ม ทะเลสาบลู ก าโน (Lugano
Lake) ทะเลสาบแสนสวยที่ตั้งอยูระหวางพรมแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด – อิตาลี
ปั จจุบนั เมืองลูกาโน่ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาํ คัญในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นจนส่ งผลให้
เมื องเล็กๆแห่ งนี้ กลายเป็ นหนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์...อิสระกับการชมความงดงามของ ย่านเมือง
เก่า ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองที่มีลกั ษณะเป็ นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์ เรเนี ยน
และยังเป็ นที่ต้ งั ของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ถือเป็ น
อี ก หนึ่ งจุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะทําให้ คุ ณ ได้เพลิ ด เพลิ น ไปกับ วัฒ นธรรมและ
ประเพณี ด้ งั เดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไวเป็ นอย่างดี ชม มหาวิหารประจําเมืองลูกาโน
คํ่า
 อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินชมเมือง(ไม่รวมอาหาร)
พักที่ : grand hotel eden/de la piax /ระดับใกลเคียง++(พักโรงแรมริมทะเลสาบ)
***พักเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศแสนสวยงามริมทะเลสาป 1ในโรงแรมที่แพงทีส
่ ุดของสวิสฯ***
หมายเหตุ กรณี เมืองลูกาโน่หอ้ งเต็มเนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาล,งานประชุม..ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงแทน***

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) เบลินโซนาUNESCO-เบทเมอรแอลป-ธารน้าํ แข็งAleschGlacier
เซอรแมทซ ZERMATT-เดินเทีย่ วชมเมืองปลอดมลพิษ-พักเซอรแมทซ
เช้า

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (ลูกาโน่-เบลินโซน่า 30ก.ม.เดินทาง 40 นาที)
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซนา Bellinzona เมืองหลวงที่มีชื่อเสี ยงของ
มณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่ งปราสาท โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของ แม่น้ าํ ทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ าํ จะเป็ นเทือกเขา
แอลป์ นําท่านถ่ายภาพคู่กบั ปราสาทเบลลินโซน่ า หมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดี
เยีย่ ม สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสําคัญก็คือปราสาท ที่ได้ดร้ ับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO
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เที่ยง

 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ บริ เวณเขต อเล็ทซ์อรี น่า (Aletsch Arena) สู่ สถานี กระเช้าเมืองเบทเท่น (Betten BAB Station) (ระยะทาง
120ก.ม.ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําท่านโดยสาร
กระเช้าขึ้นสู่ เมืองเบททเมอร์แอล์ฟ (Bettmeralp)เมืองแสนสวย
ปลอดมลพิษ (ใช้รถไฟฟ้ าทั้งเมือง) ที่ต้ งั อยู่บนระดับความสู ง
1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล นําท่ านเดิ น เล่น ชมเมื อง ท่ าน
สามารถมองเห็นยอดเขาที่มีระดับความสู งกว่า3,000 เมตร กว่า
30 ยอด ของเทือกเขาแอล์ฟได้จากจุดชมวิวของตัวเมือง ในตัว
เมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายคอยบริ การนักท่องเที่ยว พาท่าน
เดินเท้ากันอีกชมวิวยอดเขา ณ จุดชมวิวยอดเบททเมอร์ ฮอร์ น (Bettmerhorn) ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความ
งามของ ธารนํ้าแข็งอเลิท์ซ กลา เซี ย ร์ (Aletsch Glacier)ที่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ โดยมี ความยาวถึง 22 กิ โลเมตร ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งนํ้าแข็ง ของเทือกเขาแอลป์ ทั้งยุโรป และหนา 700
เมตรโดยไม่เคยละลาย (หากอากาศเปิ ดท่านจะสามารถมองเห็นธารนํ้าแข็งได้อย่างชัดเจน) อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความ
งามของจุดชมวิว ยอดเบททเมอร์ ฮอร์น (Bettmerhorn) และ อเลิทซ์ กลาเซี ยร์ (Aletsch Glacier) หลังจากชมวิวและเก็บ
ภาพบรรยากาศกันเต็มที่ พาท่านลงจากเขาโดย Cable Car เดินทางต่อสู่ เมืองทาซ50นาที

บาย

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 (กรุ ณาจัดกระเป๋ าใบเล็กแยกสัมภาระเพื่อความสะดวกในการพักบนเซอร์แมทซ์)

Page 7.
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง) / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
พักที่:Ambassador hotel Zermatt /ใกลเคียงพักเซอรแมทซ2คืน
“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...สําหรั บที่พกั ในเมืองเซอร์ แมทซ์ จะเป็ นรี สอร์ ทชาเลท์ เล็กๆแบบอิงธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ สวยงามสุ ดยอด อากาศบริ สุทธิ์เนื่องจาก
อยู่บนภูเขา เป็ นสไตล์ แบบสวิสขนานแท้ ๆ และการสํ ารองห้ องพักยากมากไม่ ใช่ พักได้ ทุกทัวร์ เป็ นเมืองที่นักท่ องเที่ยวจากทั่วโลก
ต้ องการมาพัก แต่ ทางทัวร์ เราได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ ท่านพัก 100% (**ยกเว้ นช่ วงปี ใหม่ -มกราคม-กุมภาพันธ์ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพักบน
เซอร์ แมทซ์ …เนื่องจากทางโรงแรมสงวนสิ ทธิ์ให้ กบั นักสกีทมี่ าเข้ าพักเป็ นสั ปดาห์ เท่ านั้น! จะพักทีเ่ มืองทาซ หรื อเมืองบริก แทน**)

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) เซอรแมทซ-นัง่ รถไฟชมวิว-ยอดเขากรอนนาแกรต-แมทเทอรฮอรน
ทะเลสาบริฟเฟล-เซอรแมทซ(พักเซอรแมทซ2คืน)
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําทานเดินทางโดยรถไฟสูสถานีกอรเนอรแกรท (Gornergrat)สถานีปลายทางสุ ดท้ายของรถไฟ Swiss

Pass จากเมื อ งเชอร์ แ มทมาทางทิ ศ ตะวัน ออก 3 กิ โ ลเมตร เพื่ อ ขึ้ น ไปชมยอดเขาที่ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาแมทเทอร์ฮอร์น โดยเป็ นสถานีรถไฟที่มีความสู ง 3,130 เมตรจากระดับนํ้าทะเลโดยเริ่ มเปิ ด
ใช้บริ การตั้งแต่ปี 1989 จนปั จจุบนั ยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ อยูท่ ี่ระดับความสู ง 4,000 เมตร เป็ น
ที่ต้ งั ของสถานี รถไฟกร็ อนนาแกร็ ต บนยอดเขานักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
หิ ม ะในลานกว้าง พร้ อ มกับ ชื่ น ชมความสวยงามของทิ ว ทัศ น์ โดยรอบ
และไฮไลท์ที่สาํ คัญคือนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์ น ซึ่ ง
อยูฝ่ ั่งตรงข้าม ยอดเขาทรงปิ รามิด ที่ถือได้วา่ เป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยงาม
และมี เสน่ ห์ ที่ สุ ด จนกลายเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
รวมทั้งเป็ นสัญลักษณ์ของบริ ษทั ภาพยนตร์ชื่อดัง พาราเม้าท์ พิคเจอร์ ของฮอลลีวดู ้ จากอเมริ กาอีกด้วย…
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
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นําท่านเที่ยวชมความสวยงามของยอดเขาแห่ งนี้ เริ่ มต้นด้วยพาท่านนัง่ รถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden พาท่านเดินเท้า

สู่ ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee) หนึ่ งจุดหมายที่ชมยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klein Matterhorn)ได้สวยที่สุด
ด้านหน้าเป็ นทุ่ งหญ้าทุ่ งดอกไม้ ด้านล่างเป็ นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น ชัดๆ สวยสุ ดจะ
บรรยาย เก็บภาพประทับใจกันจนเต็มที่ และพาเดินลัดเลาะชมวิวตลอดทางสู่ สนาทีดา้ นล่าง Riffelberg จากนั้นลงรถไฟ
กันต่อสู่ สถานี Riffelalpและสถานี Findelbach จนถึงด้านล่างสุ ด เมืองเซอร์ แมท (Zermatt)ความสวยยังไม่จบแค่น้ ี พา
ท่านไปชมมุมที่สวยที่สุดของการชม เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) ในมุมที่เห็ นทั้งตัวเมืองและ Background เป็ นยอดเขา
แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klein Matterhorn) อิสระท่านเดิ นเล่นชม เมืองเซอร์
แมท (Zermatt) มี เวลาให ท านได เดิ น เที่ ย วชมบรรยากาศ
ของเมืองเซอรแมทซแบบสบายๆ นั่งจิบกาแฟ แบบ
ไม ต อ งรี บ เร ง หรื อ เลื อ กซื้ อ เลื อ กชมสิ น ค าแบรนด
สวิ ส ฯ นานาชนิ ด อาทิ เสื้ อ ผ า,รองเท า,กระเป า,ซู วี
เนี ย ร ,โปสการ ด ,นาฬิ ก าแบรนด ดั ง ๆมากมายตาม
ร ส นิ ย ม อ า ทิ เช น ROLEX ,PATEK PHILIPPE
,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
พักที่:Ambassador hotel Zermatt /ใกลเคียงพักเซอรแมทซ2คืน
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วันทีห่ กของการเดินทาง(6) เซอรแมทซ-ทะเลสาบโอชินิน unesco -เมืองทูน(เมืองสวยริมเลค)
ลองเรือชมทะเลสาบทูน(สวยสุดๆ)-ปราสาทชเดาว-ทฮูเนก-ปราสาทโอเบอรโฮเฟน-อินเทอรลาเกน
เช้า

เที่ยง
บาย

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอร์ สเทก ( Kandersteg)(ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เพื่อ
นําท่านนัง่ กระเช้าสู่ ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยัง

เป็ นที่บรรจบของนํ้าแข็งจากยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และDoldenhornเป็ นสถานที่ที่
เหมาะกับผูท้ ี่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยนํ้าในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน ตั้งอยูใ่ นรัฐ
เบริ์ น (Bernese Oberland) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยูท่ างฝั่งตะวันออกของเมืองแคนเดอร์สเทก และใต้ทะเลสาบ
มีท่อนํ้า เพื่อส่ งต่อนํ้าในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและนํ้าปาให้กบั Kandersteg ห่ างเพียง 4 กิโลเมตร ในหุ บ
เขาโอชิ เนน ตั้งอยู่บริ เวณความสู งเหนื อระดับนํ้าทะเล 1,578 เมตร และเมื่อในปี 2007 ทะเลสาบโอชิ เนน Oeschinen
แห่ งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็ นมรดกโลก ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเขตยุงเฟราด้วย Jungfrau-AletschBietschhorn UNESCO World สนุ กกับกิจกรรมที่นี่ พายเรื อในช่วงฤดูร้อน หรื อเลื่อนหิ มะในช่วงฤดูหนาว ที่แห่ งนี้ ยงั
เต็มไปด้วยพันธุ์พืชมากมาย กล้วยไม้ และ Gentian Edelweissฝูงแกะ ฝูงวัวที่กาํ ลังเล็มหญ้า เป็ นภาพที่สวยงามยิง่ นัก
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นํ า คณะออกเดิ น ทางสู เมื อ งทู น Thun เมื อ งเล็ก ๆที่ มี บ รรยากาศอัน สวยงามเป็ นเมื อ งที่ มี ก ลิ่ น อายแบบ
สวิสเซอร์แลนด์อย่าแท้จริ งบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวิสฯ ตัดกับทะเลสาบทูนสี ฟ้าใสดุจอัญมณี
เพลิดเพลินกับการ”ลองเรือทะเลสาบทูน”วิวสวยงามมากระดับว100ลาน หามพลาด!
*เปนการลองเรือชมวิวทิวทัศนที่สวยที่สุดในสวิสเซอรแลนด..เราจัดไมซ้ําแบบใครแนนอน
(***การล่องเรื อปกติจะมีการหยุดล่องในช่วงฤดูหนาว ม.ค.-มี.ค. เพื่อความปลอดภัย หากช่วงที่ท่านไป เรื อไม่สามารถ
ล่องได้เราจะเปลี่ยนเป็ นเดินเที่ยวในเมืองทูนริ มทะเลสาบแทน***จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ)
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เรื อเริ่ มออกจากเมืองท่าที่ทูนThun ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบ ที่มีภูเขาหิ มะ

เป็ นฉากหลัง ผ่านปราสาทแสนสวยริ มทะเลสาบ Schadau ,Schloss Thun,Hunegg เรื อจอดพักแวะที่เมืองท่า Spiez ชม
วิวมิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองบนเรื อ ระหว่างล่องเรื อท่านจะได้พบเห็นชาวเมือง และนักท่องเที่ยวออกมาแล่นเรื อใบ
ชมปราสาทโอเบอร์ โอเฟ่ นที่โดดเด่นที่สุดในการล่องเรื อ สร้างในศตวรรษที่12 และมีหอคอยหลังคาแหลมยืน่ ลงไปใน
นํ้า(ชมรู ปประกอบด้านบน)ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิวระหว่างเรื อแล่น ชมหมู่บา้ นสวิสชาเลต์ที่เรี ยงรายมากมาย
ระหว่างการล่องเรื อ จนกระทัง่ เข้าฝั่งที่เมืองอินเทอร์ลาเก้น(*กรณี เรื อปิ ดให้บริ การจะไปล่องเรื อที่ทพเลสาบลูเซินแทน)
นําคณะเดินทางเข้าสู่ ”เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมื อ งตากอากาศสวยงามพร้ อ มทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมื อ ง ตั้ง อยู่ร ะหว่ างทะเลสาบสองแห่ ง คื อ Thunersee และ
Brienzerseeท่ามกลางเทื อกเขาน้อยใหญ่ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบ
สุ ดสุ ด...มีเวลาให้ท่านได้เดิ นทอดน่ องชมเมือง ที่โอบล้อมด้วยภู เขา
หิ มะ และสายนํ้าอันใสบริ สุทธิ์ อากาศสดชื่ นแบบสุ ดๆ หรื อช้อปปิ้ ง
สิ นค้าพื้นเมืองสวิสเซอร์ แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับสวิส,รองเท้า,
นาฬิ ก ายี่ ห้ อ ต่ า งๆตามรสนิ ย ม อาทิ ROLEX ,PATEK PHILIPPE
,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.แหละคือ
สวิสฯแบบสุ ดสุ ด และยังใช้เป็ นฉากภาพยนต์ไทยเรื่ อง วันนี้ที่รอคอย
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา เมนูอาหารไทย รานชูรช รานชื่อดังในตํานานอินเทอรลาเกน
พักที่ : royal st.George/linder grand beaurivage/metropole hotel/
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองอินเทอรลาเคน เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในเมืองอินเทอร
ลาเคนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน
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วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) กรินเดลวาลด-นัง่ กระเชาพิชติ ภูเขาหิมะชิลธอรน(เจมสบอนด007)
หมูบ านมูเรน(วิว100ลาน)-พิชติ ยอดเขากรินเดลวาลดเฟยส/วิว100ลาน
ทางเดินมหัศจรรย FIRST CLIFF WALK-กรินเดลวาลด
เช้า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
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 ง นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เป็ นสถานที่ ถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ เรื่ อง James Bond
007 ตอน ยอดพยัค ฆ์ ร าชิ นี (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
ชื่ อเสี ยงในเวลาต่อมา ในช่ วงฤดูหนาว
ภู เขาชิ ลธอร์ น (Schilthorn) ยั ง เป็ น
สถานที่แข่งขันสกีเนินเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเริ่ มใช้แข่งขันตั้งแต่ปี 1928
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นําคณะขึ้นกระเชา CABLE CAR แลวตอรถไฟรางเกี่ยวCogwheelที่สถานี Grutschalp สู
”หมูบานมูเรน” Murren นําคณะเดินเที่ย วชมความสวยงามของหมู่บ้านซึ่ งเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ น่ ารั กๆแบบชาเลต์

เที่ยง
บ่าย

สวิส ที่ต้ งั อยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนต่างบอกว่าหมู่บา้ นแห่ งนี้ สวยงามดัง่ สรวงสวรรค์ เพราะมีทิวทัศน์ที่
สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ สามารถมองเห็นยอดเขา Eiger Monch Jungfrau ได้อย่างชัดเจน หากเดินทางมาเที่ยวช่วง
ดอกไม้ผลิ ในเดือนเมษายน - สิ งหาคม เพื่อนๆจะได้พบกับดอกไม้ที่ถูกประดับไว้ตามบ้านเรื อน ที่จะทําให้หมู่บา้ นแห่ง
นี้ มีเสน่ ห์ เพิ่มขึ้น อีกด้วย หมู บ านเมอเรนถื อ เป น หมู บ านปลอดรถยนต รั บ รองได ว าเทานจะได
สัมผัสอากาศบรสุทธิ์ไดอยางเต็มที่ หรือนั่งดื่มบน Roof top ชมวิวสวยสุดๆ
*การขึ้นกระเช้ าสู่ หมู่บ้านมูเรน มีความจําเป็ นต้ องงดบริ การ เนื่องจากกระเช้ าปิ ด ไม่ เปิ ดให้ ขึ้นในช่ วงกรณีหิมะตกหนัก
หรื อกระแสลมแรง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ ขึ้นไปเทีย่ วบนชอลธอร์ น และมูเรน เพือ่ ความปลอดภัย
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู่ สถานี Grindelwald First (Top of adventure) หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ในสวิสเซอร์ แลนด์ นําคณะ“นั่งกระเชาเคเบิ้ลคาร”
CABLE CAR ขึ้ น พิ ชิ ต ย อ ด เข าที่ ค ว าม สู ง
2,168 เมตรจากระดั บ น้ํ า ทะเล เมื่ อ ถึ ง ด้า นบน
สถานี First ซึ่ งเป็ นจุดพักผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีร้านอาหาร
ให้บริ ก าร***ให้ท่านได้ปลดปล่ อย กับ การนั่งชิ วชิ ว ชมวิว
ภู เขาหิ ม ะ จิ บ กาแฟร้ อ นๆ ไม่ ต ้อ งรี บ เร่ ง ผ่อ นคลายไปกับ
ธรรมชาติ หลัง ที่ ท ํา งานเหน็ ด เหนื่ อ ยมาทั้ง ปี **นํ า คณะ
สัมผัสประสบการณอันแปลกใหม กับการเดินลงหนาผา First Cliffwalk
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(ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที) เพื่อเดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว100 ล้าน มุมมหาชนของกริ นเดลวาลด์เฟี ยส
ซึ่งท่านจะได้ชมวิวแบบพาโนรามา และด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน จุดชมวิวงามงด
ของ Grindelwald First สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ***แนะนํามาทริปสวิสเซอร์ แลนด์ กับเราประทับใจกันแน่ นอน***
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...(ปลายเดือนต.ค.2561-ปลายเดือนเม.ย.2561 กริ นเดลวาลด์ เฟี ยสปิ ด ไม่ เปิ ดให้ บริ การ
ไม่ สามารถขึ้นได้ เราจะให้ ท่านไปขึ้นจุดชมวิวฮาร์ 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 บริ การอาหารมื้อคํ่าคํ่า ณ ภัตตาคาร พักบนยอดเขากรินเดลวาลดธรรมชาติสุดๆไมเหมือนใคร
พักที่ : schweizerhof hotel /sunstar alpine hotel/ระดับใกลเคียง
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองอินเทอรลาเคน เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในเมืองอินเทอร
ลาเคนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน
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วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8) หุบเขาลาเทอรบรุนเนนท-หมูบา นน้าํ ตก WATERFALL VILLAGE
สแตน-ยอดเขาชทานเซอรฮอรน-ขึน้ กระเชาเปดประทุนUNSEEN-ซุกซUNSEEN
เช้า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
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
นําทานเดินทาง สู ยอดเขาชทานเซอรฮอรน (Mt.Stanserhorn)ตั้งอยูใ่ นตําบล Nidwalden ใกล้ กับ
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เที่ยง
บาย

ชายแดนรัฐ Obwalden มีความสู งที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) นําท่านนัง่ รถรางไอนํ้า ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพา
โนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้ า Cabrio กระเช้าลอยฟ้าเปิ ดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่ งแรกของโลก
ที่ ค งมี ค วามหมายมาจากคําว่า Cabriolet หรื อ Convertible ซึ่ งหมายถึ ง คล้ายรถเปิ ดประทุ น ขึ้ น สู่ ย อดเขา Mount
Stanserhornกระเช้าเปิ ดประทุน Cabrio ใช้งบประมานในการสร้างถึง ราคา 28,100,000 CHF สวิสฟรังซ์ (เป็ นเงินไทย
ประมาณ 983,500,000 บาท) เส้นทางขนส่ งสาธารณะแห่ งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 1981 เสร็ จในปี 1893 โดยนกธุรกิจ 3 ท่าน
คือ Franz Josef Bucher-Durrer and Josef Durrer-Gasser
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางตอสู เมืองซุก (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
สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําท่ านชมโบสถ์ เซนท์ ออสวอร์ ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สาํ คัญของเมือง
ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่ งในสถาปั ตยกรรมที่สาํ คัญที่สุดในช่วง
โกธิ คตอนปลายแห่ งหนึ่ งในสวิตเซอร์ แลนด์ นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเชื่ ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่ องทุกข์ร้อนใดๆ หรื อ
เจ็บป่ วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่ งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีข้ ึนอย่างรวดเร็ ว (กรณี ถา้ มีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับ
อนุ ญาตให้เข้าชม) นําท่ านเข้ าชมร้ านทําทองที่เก่ าแก่ ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปิ ดทําการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคาร
มีการตกแต่งในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้ม
ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลาย
หิ นอ่อนด้วยมื อ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้านนี้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะลํ้าค่า
และเครื่ องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้
ท่านเดินชื่ นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าค่าและเครื่ องประดับหายากแล้ว
ในส่ วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกให้ท่านเลือกซื้ อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller
Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่
ควรพลาดเค้กเชอร์ รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่ มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ และมีขาย
มากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมากมายต่างเคยลิ้มลองเค้กจากร้านนี้ เช่ น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรื อ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

Page 15.
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)

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(9) -สนามบินซูรกิ -กรุงเทพฯ
เช้า
13.30 น.

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

วันทีส่ บิ ของการเดินทาง(10) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ



Grand Switzerland 10 Days 

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย SCB ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรม DELUXE เราเลือกใชโรงแรมระดับ4ดาว****
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบทัวรระดับมาตรฐาน...มีความสุขทั้งครอบครัว
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อัตราคาบริการ แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG SUMMER พักดี ทานดี100% ทัวรแนะนํา

***โปรแกรมนีเ้ นนการทองเทีย่ วแบบธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศสวิสแทๆ กับวิว100ลาน***
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 04-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*

รวมน้ําดื่มใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว
โปรแกรมนี้รวมทิปคนขับรถ+รวมคาVISA ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว**
ทัวรนี้เนนที่พักแบบ4ดาว****รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมที่พักเรียบรอยแลว
***เนนสถานที่พักที่เปนธรรมชาติแสนสวยของสวิสเซอรแลนด***
เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหนื่อย
ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก
เดือนกรกฎาคม
วันเฉลิมฯ 26ก.ค.-04ส.ค.

เดือนสิงหาคม
หยุดวันแม 09-18ส.ค.
18-27ส.ค.

เดือนกันยายน

13-22ก.ย./20-29ก.ย.
27ก.ย.-06ต.ค.

เดือนตุลาคม
04-13ต.ค./11-20ต.ค.
20-29ต.ค./25ต.ค.-02พ.ย.

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

129,000

129,000

125,000

25,000

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เดือนพฤศจิกายน
01-10พ.ย./08-17พ.ย.
15-24พ.ย./22พ.ย.-01ธ.ค.
29พ.ย.-08ธ.ค.

เดือนธันวาคม

01-10ธ.ค./04-13ธ.ค.
08-17ธ.ค.

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกสิกรไทย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด40,000บาท(ปกติ) 50,000(ชวงวันหยุด)สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 *ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ**
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE…พักดีทานดี มีความสุขทัง
้ ครอบครัว**
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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
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง /
 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% ***รวมค่าวีซา่ แล้ว***
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 1000-2000 บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการให ้บริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง//ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000-50,000 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

เงื่อนไขการยกเลิก//ยกเลิกก่อนการเดินทาง

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 30 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 30 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 วันยืนวีซา 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

