
     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จ ากัด 
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD. 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที่18 โครงการ เดอะจงัท์ชัน่ กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878294 สายตรงตอบทุกค าถาม / 023477445-6/ 023477745-7  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี11/07146       www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น ำคณะนัง่รถไฟชมวิว พิชิตยอดจุงเฟรำ และภูเขำเมำท์ริก ิห้ามพลาด! 
 น าคณะน่ังกระเช้า พิชิตยอดกลาเซีย3000+สะพานแขวน THE PEAK WALK 
 น าคณะเท่ียวชม หมู่บ้านแสนสวย อีวัวร์ ได้รับรางวัลชนะเลิสเร่ืองการอนุรักษ๋ 
 น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ห้ามพลาด! 
 น าคณะเท่ียวชม กรุงเบิร์น (มรดกโลก) เมืองหลวงสวิสฯ+อดีตบ้านไอสไตน์ 
 น าคณะเท่ียวชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองแสนสวยสวติเซอร์แลนด ์ 
 ชมความงามของ น  าตกไรน ์ทีเ่มอืงซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ 
 น ำท่ำนชม หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนิน (น้อยทัวร์จะเข้ำชม) มำสวิสห้ำมพลำด 
 น าท่านชมเมืองลูเซิร์น เมืองสวยงำมและได้ชื่อวำ่มีคนบันทึกภำพมำกท่ีสุดในสวิส 
 น ำคณะเที่ยวชม เส้นทำงสวิสริเวีรยร่ำ มองเทรอซ์/เวเวย/์โลซำนน์ 

หัวหน้าทัวรม์ืออาชีพช านาญเส้นทาง100%  
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วนัแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) บินตรง  

20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์D   
01.05 น. เหิรฟ้าสู่ซูริค...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg970 (บินตรง) 
***น าคณะบินตรง...ถงึเมืองซูริคช่วงเช้า..ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง..พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 
วันที่สองของการเดนิทาง ซูริค-กรุงเบริ์น-บ่อหม-ีบ้านไอสไตน์-อีววัร์-โลซานน์ 

07.50 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) /หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลการกรรียบร้อย
แล้ว  น าคณ ะ เท่ี ยวชม  เมื องซู ริ ค  ศูน ย์กล าง
การเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองน้ีตั้งอยูริ่ม
ฝ่ัง แม่น ้ าลิมแม็ท  น าคณะท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟ
รอมุนสเตอร์ โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค ถูกก่อตั้ง
ข้ึนในปี 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ เป็นส านกัแม่ชี
ท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนั
อาศยัอยู ่กษตัริยห์ลายพระองคใ์หก้ารอุปถมัภแ์ละสิทธิการใชท่ี้น่ีเป็นโรงกษาปณ์ในซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เป็นโบสถ์
ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของสถาปัตยกรรมแบบฉบับโรมาเนสก์ และภาพเขียนบนผนังปูนโดย Paul Bodmer รวมไปถึง
หนา้ต่างกระจกสีขนาดใหญ่ท่ีมีความงดงาม มาก ออกแบบโดยศิลปิล ช่ือ Marc Chagall โดยหนา้ต่างสีทั้งหมดไดรั้บการ
ติดตั้งในปี 1970/ น าคณะเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สร้างในยุคกลางของ
ยุโรปและเป็นเมืองหลวงเก่าแก่สวยงามคลาสสิคของสวิสมาตั้งแต่ปีคศ1848 รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง รัฐสภา 
และหน่วยราชการท่ีส าคญัๆ ในปีค.ศ.1848ไดย้กฐานะเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO น าคณะชมความ
สวยงามรอบ กรุงเบิร์น(มรดกโลก) โดยเร่ิมท่ี สวนกุหลาบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงท่ีจุดน้ีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมือง
เก่าไดใ้นมุมกวา้ง   
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น าคณะชมเท่ียวชม เบเร็นกราเบน็หรือบ่อหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซ่ึงปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้
ริมแม่น ้ า จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้าน
ดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว 
น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี
เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหา
วหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป ให้
ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง...พร้อมชมอดีตดา้นหนา้บา้นพกัของไอซไตน์ ซ่ึงเคยใชชี้วติอยูใ่นเมืองน้ี  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมเมืองแสนสวย Yvoire (อีวัวร์) ของฝร่ังเศสซ่ึงอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝ่ังทาง

ฝร่ังเศส ชมบา้นเมืองโบราณสมยัยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายกุว่า 700 ปี และยงัได้รับรางวัลชนะเลิศใน
ปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตวับา้นเรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่วา่ฤดูไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวลั Four Flower 
ระดบัยุโรปและไดรั้บ InternationalTrophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้น
ตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 เดินเท่ียวชม โบสถ ์St. Pancras ชม โดมรูปหอม 
ท่ีมีลกัษณะของ Savoyard และ Piemontese สถาปัตยกรรมทางศาสนา ทีท า
ดว้ยสแตนเลสและทอง/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ เมืองท่ีคนไทย
รู้จกัดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทรา
ฯ(สมเด็จยา่) แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงศึกษาจากเมืองน้ี น าคณะ

ช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ,ยา่นช้อปป้ิงปลาซแช็งฟร็องชวัส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม
อนัเก่าแก่  และ เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยโุรป แวะใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมหนา้ ”พิพิธภณัฑโ์อลิมปิก” และศาลา
ไทยแห่งเมืองโลซานน์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
พกัท่ี : DE LA PAIX LAUSANNE หรือเทียบเท่า 
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วันที่สามของการเดนิทาง โลซานน์-พิชิตยอดกลาเซีย3000+สะพานแขวน THE PEAK 

WALK-มองเทรอซ-์ทาซ-เซอร์แมท 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั/ ออกเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (1 ชม. 10 นาท)ี 
น าคณะขึ นกระเช้าไฟฟ้าเคเบิ ลคาร์ขนาดใหญ่  ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน เดินทางสู่ กลาเซียร์เลสได
เบลเรทหรือ ยอดเขากลาเซียร์  3,000 GLACIER 
3000 เป็นส่วนหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) สูงกวา่
ระดบัน ้ าทะเล 3,000 เมตร น าคณะเดินทางข้ึนสู่จุดชมวิว และเดินบน 
สะพานแขวน THE PEAK WALK BY TITTSOT สะพานเหล็กแขวน
กบัสายเคเบิ้ลท่ีทอดยาวไปปลายยอดเขาอีกยอด ขา้มหุบเขาหิมะเบ้ือง
ล่าง เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความ
สูง 3,000 เมตรชมทศันียภาพได ้360 องศา ท่านจะสามารถมองเห็นวิวยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์ ไดแ้ก่ ยอดเขาจุงเฟรา
,แมทเทอร์ฮอร์นและยอดเขามองบลองกช์ดัเจน**เป็นวิวทวิทัศน์ทีส่วยงามสุด ๆ** 

***หมายเหตุ ยอดเขากลาเซีย3,000 จะปิดกระเช้าปรับปรุงในช่วง 21ต.ค.-08 พ.ย. 62 หากท่านจองทัวร์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทขอปรับโปรแกรมน าท่านขึ้นกระเช้าไคลน์แมทเทอฮอร์น เป็นการทดแทน จึงเรียนมา
เพ่ือทราบ**** 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
บ่าย น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ ในเขตริเวียร่าของสวิสเซอร์แลนด์ มองเทรอซ์ Montreux เมืองเล็กๆ

แสนน่ารักท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva พร้อมชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็นไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนน 
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เรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ผา่นชมพื้นท่ีปลูก องุ่นพนัธ์ุลาโวUNESCO อนัเล่ืองช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
น าท่านถ่ายภาพท่ีระลึกกบั ปราสาทชิลยอง Castle of Chillon หรือ Château de Chillon ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของ
ทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตวัเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางท่ีมีความ
เก่าแก่กวา่ 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนในช่วงสมยัของโดยราชวงศ ์
SAVOY ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวติัศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็
ว่าได้ ในสมัยอดีตปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดควบคุมการ
เดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมา จากเหนือสู่
ใต ้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก/ น าคณะท่านเดินทางสู่สถานี
รถไฟ  เมืองทาซ  เพื่ อเดินทางสู่  “ เซอร์แมทซ์” 
Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
เป็นเมืองสวรรคแ์ห่งกีฬาสกี และการท่องเท่ียวในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูใ่นหุบเขา Mattertal ในความสูง
ท่ี 1620 ม. ระดบัตีนเขาของยอดสูงสุดของสวิสเซอร์แลนด์ เซอร์แมทเป็นเมืองท่ีมีประชากรนอ้ยมาก และอาชีพหลกัของ
คนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซ่ึงรายไดห้ลกัของเมืองน้ีมาจากการท่องเท่ียวในช่วงฤดูร้อนและฤดู
หนาว มีภูขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของช็อคโกแลตยีห่้อ Toblerone ภูเขาท่ีมีรูปร่างสวยงามแปลก
ตา มียอดสูงตระหง่านเทียมฟ้าในระดบัความสูงท่ี 4478 ม. นกัปีนเขาชาวองักฤษท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง Edward Whymper ได้
พิชิตภูเขาลูกน้ีในช่วงกลางของศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงน าช่ือเสียงมาให้หมู่บา้นแมทเทอร์ฮอร์น 1865 แมทเทอร์ฮอร์นเป็นหน่ึง
ในภูเขาลูกสุดทา้ยของเทือกเขาแอลป์ ท่ีคณะส ารวจทั้ง 7 คนเดินทางข้ึนไปส ารวจถึงจุดสุดยอด แต่ในท่ีสุดคณะส ารวจมี
ชีวิตกลบัลงมาเพียงแค่ 3 คน และไดผ้ลิตเป็นภาพยนตร์เร่ือง Vertical Limit เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศ
บริสุทธ์ิ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน ้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว...มีเวลาสบายๆ ให้ท่าน

ได้เดินชมเมือง...ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ,นาฬิกา,มีดพับสวิส ฯลฯ ตามอัธยาศัย ( มีเวลาสบายๆ ไม่ต้องรีบเร่ง เหมาะกับ
ครอบครัว และคู่รัก ) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พกัท่ี : BEST WESTERN BUTTERFLYหรือเทียบเท่า 
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วันที่สีข่องการเดนิทาง เซอร์แมท-เวเว่ย์-อนิเทอร์ลาเก้น 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
อิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่กระเช้าCABLE CAR ข้ึนพิชิตยอดเขาไคลน์

แมทเทอร์ฮอร์นอนัโด่งดงัของสวิสซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศ 
ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์ าไปเป็น
แบบเคร่ืองเล่น Big Thunder ในสวนสนุก ชมววิทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่...อิสระคร่ึงวนัช่วงเชา้ โดยมีหวัหนา้ทวัร์ให้
ขอ้มูล หรือค าแนะน า ค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นความรับผดิชอบของตวัท่านเอง 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) 1 ชม 50 นาที เดินเท่ียวชมเมืองเล็กๆ น่ารักในรัฐโวด์ของสวิสฯ บนชายฝ่ังทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองในยุคกลาง เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของสวิสฯ และเป็นท่ีตั้ง ส านักงานใหญ่
ของบริษทัเนสตเ์ล่ ยกัษใ์หญ่แห่งวงการอาหาร ดว้ยภูมิประเทศท่ีสวย งามรายลอ้มดว้ยภูเขา และติดทะเลสาบเจนีวา ไดรั้บ
การขนานนาม “ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะกบัทุกฤดูกาล  
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น าคณะออกเดินทางต่อสู่  “เมืองอินเทอร์ลาเก้น”  เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  ประเทศ

สวสิเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือThunersee 
และBrienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม ้, 
สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง เมนูฟองดูวชี์ส) 
พกัท่ี : CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง อินเทอร์ลาเก้น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเท

อร์บรุนเนิน (หมู่บ้านน ้าตก)-อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซริ์น            

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิว 2 ขบวน ท่องเท่ียว

ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไช
เด็ก รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 
3,464 เมตร  พร้อมน าคณะลงรถไฟ ณ  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป 

Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง4,158 เมตร(13,642 
ฟุต)นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอด
เขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001องค์การยูเนส
โก้ Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป  พร้อมน าคณะเข้าชม  ถ  าน  าแข็ง
1,000ปี  Ice 
Palace ท่ี ส ร้ า ง
โดยก าร เจาะธ าร
น ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 
เม ต ร  พ ร้ อ ม ช ม
น ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง พร้อมชมวิวทิวทศัน์และ สัมผัสหิมะลานพลาโต และ ลานสฟิงส์บนยอดเขา...
และคณะไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลก  

 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง “เลาเทอร์บรุนเนิน”(ไม่ซ  าทางเดิม) 

เส้นทางแสนสวยแห่งเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บ้าน,ทุ่งหญ้า,น ้ าตก/ น าคณะเดินเที่ยวชม 
หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน เป็นหน่ึงใน
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากแห่งหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วย
สภาพแวดลอ้มของตวั เมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาอนัเงียบสงบสลบักบัทุ่งหญา้อลัไพน์อนัมากไปดว้ย/ น าเที่ยวชม
ความงดงามของ น  าตกสโทบบาค  (Staubbach Falls) น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองโดยน ้ าตกมีความสูง 
ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป โดยภาพน ้ าตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ของ
สวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษท่ี 1930 อีกดว้ย ***ทัวร์เราที่เดียว!!!!ต้นฉบับเดินเที่ยวหมู่บ้าน
น  าตก (มาสวิสห้ามพลาด)***(หมายเหตุ การเดินชมหมู่บา้นแสนสวยเลาเทอร์บรุนเนิน และหมู่บา้นน ้ าตก
แห่งน้ี มีทวัร์เราจดัท่ีเดียวเท่านั้น!...เป็นตน้ฉบบัไม่ซ ้ าแบบใครมาเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ตอ้งหา้มพลาด) 

(ได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู่เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 30 นาท)ี มีเวลาสบายๆสูดอากาศที่ทะเลสาบ ไม่ต้องรีบเร่ง) 
น าคณะออกเดินทางต่อสู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเก้น ให้ท่านไดเ้ดินทอดน่องชมเมือง ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะ 
และสายน ้ าอนัใสบริสุทธ์ิ อากาศสดช่ืนแบบสุดๆ หรือช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพบั
สวิส,รองเท้า,นาฬิกายี่ห้อต่างๆตามรสนิยม อาทิ   ROLEX  ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA 
,TITSOT ,SWATCH etc 

ค ่า อิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเดินชอ้ปป้ิง(ไม่รวมอาหาร) /ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (1 ชม. 20 นาที) 
พกัท่ี : Grand Europe Hotel / ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-พิชิตยอดเขาริก(ิเจ้าของฉายาราชินี

แห่งขุนเขา)-ซูริค 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะเท่ียวชม เมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามเมืองหน่ึงใน Switzerland ซ่ึงเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียว ท่ีไวค้อยตอ้นรับ

นักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด ลูเซิร์นกลายเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวฒันธรรม อาคารบา้นเรือนเป็นแบบสมยัใหม่ มีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ 
ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียว
ชอุ่มลูเซิร์น (Luzern) 
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  ***แถมพิเศษ!!!น าคณะล่องเรือชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั งอยู่ท่ามกลาง

หุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น  เป็น
อาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ระหว่างการเดินทาง
จะผ่านหมู่บ้านริมทะเลสาบที่น่าอยู่อย่าง Weggis และ Vitznau พร้อมธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่
โอบล้อมด้วยเหล่าขุนเขา อากาศเย็นสบายในแบบ "ลูเซิร์น ริเวียร่า" สวยงามมากๆ 

***การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ช่วงฤดูหนาว  เรืออาจมีการปิดให้บริการเน่ืองจากลมแรงทางบริษัทของดการแถม
กจิกรรมล่องเรือ “โดยทวัร์เราจะเดินทางไป Vitznauโดยรถโค้ชแทน” เพ่ือความปลอดภัย จึงเรียนมาเพ่ือทราบ***  

 น าคณะเดินทางข้ึนสู่ยอดเขาโดย รถไฟไต่เขา COGWHEEL ขบวนสีแดง
สดท่ีถือว่าเป็นรถไฟท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ระหว่างการเดินทาง ท่านจะเห็นหิมะปกคลุมบนยอดเขา ถ้ามาหน้าร้อนจะเห็น
ดอกเรปซีดสีเหลืองอร่าม รายลอ้มดว้ยบา้นหลงัเล็กๆ โรงเก็บฟืน ตน้ไม ้หิมะบน
ขนุเขา เดินทางถึงภูเขาริกิ Rigi ซ่ึงวา่กนัวา่เป็นหวัใจของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์
ตามค าเปรียบเปรยท่ีว่า ถ้าเบิร์นคือหัว ซูริคกบัเจนีวาคือแขนซ้ายขวา ลูเซิร์นน่ี
แหละคือหวัใจของสวิตเซอร์แลนด์ หากมองในแผนท่ีจะเห็นวา่ลูเซิร์นตั้งอยูต่รง
กลางของประเทศ เคยท าหนา้ท่ีเป็นเมืองหลวงชัว่คราวมาแลว้หลายคร้ัง ดว้ยภูมิ
ประเทศตอนกลางของประเทศเป็นพื้นท่ีสูงและเทือกเขาจ านวนหน่ึง แต่มีเพียง 
เขาริกิ (Rigi Kulm) เป็นท่ีรู้จกักันในฐานะ ราชินีแห่งเทือกเขา ท่ีมีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม และเป็นจุดวิวท่ีสวยท่ีสุดของ
เมืองลูเซิร์น มีความสูงประมาณ 1 ,797.5 
เมตร ท่ีน่ีมีกิจกรรมหลายอย่างนอกจากจุดชมวิวท่ีสวยงาม นกัท่องเท่ียวยงัไดส้นุก
กบัการเล่นสกี หรือเล่ือนในฤดูหนาว และเดินป่าในช่วงฤดูร้อน มีเวลาให้ท่านไดช้ม
ววิทิวทศัน์ หามุมถ่ายภาพสวยๆ นัง่เล่นจิบกาแฟสัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนบนยอด

เขา...ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเชา้พาโนรามา 
เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
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 น าคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติ

แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์และจงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตในการ
อารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั 

ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือ
ว ัน ท่ี  10 สิ งหาคม  ค.ศ.
1792 ให้คณะได้เดินช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคาร
โบราณ และสะพานไม้คาเปล (Kapellbrucke หรือ Chape 
Bridge) อนัเก่าแก่ ท่ีมีอายุมากกว่า 600 ปี ท่ีสร้างทอดตวัขา้ม

แม่น ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดของยโุรป   
ค ่า อิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมอาหาร) ออกเดินทางสู่เมืองซูริค (45 นาที) 
พกัท่ี : CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ซูริค-น ้าตกไรน-์สนามบินซูริค-กรงุเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั /ออกเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (50 นาท)ี 
 น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ เมืองซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ พร้อมน าคณะชมความสวยงามของ 

น  าตกไรน์  ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ยโุรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์
เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้
ท่ีกั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหล
ผ่านหน้าผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในยโุรปกลาง/น ำคณะเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อเช็คอิน และท ำ TAX REFUND  

13.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg971(บินตรง) 

วันที่แปดของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ  
 

*********************************************Grand Switzerland 8 Days******************************************** 
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แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน **ไมร่วมวีซ่าVISA** โปรแกรมแนะน า! 
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า* 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก 

ผู้ใหญ่  
ราคาท่านละ 

พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ ่

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ ่

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนกันยายน 
02-09 ก.ย. 62 
27 ก.ย.-04 ต.ค. 62 

66,900 66,900 66,900 9,500 

เดือนตุลาคม 
14-21 ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 9,500 

เดือนพฤศจิกายน 
08-15/22-29 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 8,900 

เดือนธันวาคม 
03-10 ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 8,900 

เทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 
เทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 

76,900 76,900 76,900 17,900 

เทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 
เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 
เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 63 

78,900 78,900 78,900 17,900 

▪ โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 30,000 บาท/ท่าน 
**ส่วนท่ีเหลือสามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีดอกเบี ย0%นานถึง4เดือน 
▪ หากสนใจรวมเดินทางกับเรา สายด่วน ติดต่อ คุณป๊อป ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ*** 
***Tel : 096-7878294 หรือ @ID LINE : POP2217 สอบถามได้ 24 ชม. 

 
ทีมงานมีประสบการณ์การท าทัวรืมากว่า 20 ปี...ทัวร์เราจ าท าเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น 
บริษัทเราจัดท าร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK และธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ท่านสามารถ
ไว้ใจในในมาตรฐาน และการบริการได้อย่าง 100% 
โรงแรมท่ีใช้ในโปรแกรมทัวร์ เราเลือกใช้โรงแรมระดับมาตราฐาน 
หัวหน่าทัวร์ของบริษัทฯ เราคัดสรรระดับมืออาชีพ มีความช านาญเส้นทางยุโรป และการดูแล
เปน็อย่างดียิ่ง ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแนน่อน 
เที่ยวยุโรปทั งที มีความสุขกันทั งครอบครัว (ทัวร์เราจัดท าเส้นทางเอง ไม่ใช่ส่งจอย) 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยการบินไทย TG (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
• ค่ารถน าเท่ียวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงินไม่เกิน 
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอก 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
• ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 500-800-1000บาท (ใหท้่านพิจารณาตามการบริการ) /ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ 14 ยโูร   
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั ***ไม่รวมค่าวซ่ีา*** ประมาณ 3,000 บาท 
• ค่าปรับส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท/ท่าน ก่อนการเดนิทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport และค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนวนัย่ืนวซ่ีา หรือไม่น้อยกว่า 20 วนั มฉิะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การ
ปฏิวติั ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่าง
หน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 
ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้
• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได ้กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเล่ือนวนัเดินทางกลบั กรุณา
ติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจากทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณ
สมบตัรของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสายการบิน 
เง่ือนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตี
ค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้     
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนัข้ึนไป –  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท   
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  20 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

Page 14. 
หมายเหต ุ
o ทางบริษทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าทอ่งเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการพิจารณาวี
ซ่าใหท้่าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วีซ่า 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากทา่นไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่าน
ภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมส าหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากส ารองที่น่ังแล้ว***  
 

*********************************************Grand Switzerland 8 Days******************************************** 

 


