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 นำคณะนัง
่ รถไฟชมวิว พิชต
ิ ยอดจุงเฟรำ และภูเขำเมำท์ริกิ ห้ามพลาด!
 นาคณะนั่งกระเช้า พิชิตยอดกลาเซีย3000+สะพานแขวน THE PEAK WALK
 นาคณะเที่ยวชม หมู่บ้านแสนสวย อีวัวร์ ได้รับรางวัลชนะเลิสเรื่องการอนุรักษ๋
 นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ห้ามพลาด!
 นาคณะเที่ยวชม กรุงเบิร์น (มรดกโลก) เมืองหลวงสวิสฯ+อดีตบ้านไอสไตน์
 นาคณะเที่ยวชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์
 ชมความงามของ นาตกไรน์ ทีเ่ มืองซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ
 นำท่ำนชม หมู่บำ้ นเลำเทอร์บรุนเนิน (น้อยทัวร์จะเข้ำชม) มำสวิสห้ำมพลำด
 นาท่านชมเมืองลูเซิร์น เมืองสวยงำมและได้ชื่อว่ำมีคนบันทึกภำพมำกที่สุดในสวิส
 นำคณะเที่ยวชม เส้นทำงสวิสริเวีรยร่ำ มองเทรอซ์/เวเวย์/โลซำนน์
หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100%
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกันยายน
02-09 ก.ย./27 ก.ย.-04 ต.ค. 62
เดือนตุลาคม
14-21 ต.ค. 62
เดือนพฤศจิกายน
08-15 พ.ย./22-29 พ.ย. 62
เดือนธันวาคม
03-10 ธ.ค. 62
เทศกาลปีใหม่
25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63/26 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63/28 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63/29 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63
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วันแรกของการเดินทาง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) บินตรง

20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
01.05 น. เหิ รฟ้าสู่ ซูริค...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg970 (บินตรง)
***นาคณะบินตรง...ถึงเมืองซูริคช่วงเช้า..ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง..พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง***

วันที่สองของการเดินทาง ซูริค-กรุงเบิร์น-บ่อหมี-บ้านไอสไตน์-อีววั ร์-โลซานน์
07.50 น. คณะเดินทางถึ งท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์) /หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลการกรรี ยบร้อย
แล้ ว น าคณ ะเที่ ยวชม เมื อ ง ซู ริ ค ศู น ย์ ก ล าง
การเงิ น ,เศรษฐกิ จและ การธนาคารของยุโรปซึ่ งมอบ
ชี วิตชี วาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ ม
ฝั่ ง แม่ น้ าลิ ม แม็ ท น าคณะท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ โบสถ์ ฟ
รอมุนสเตอร์ โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซู ริค ถู กก่อตั้ง
ขึ้นในปี 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ เป็ นสานักแม่ชี
ที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสู งจากทางตอนใต้ของเยอรมัน
อาศัยอยู่ กษัตริ ยห์ ลายพระองค์ให้การอุปถัมภ์และสิ ทธิ การใช้ที่นี่เป็ นโรงกษาปณ์ในซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เป็ นโบสถ์
ที่ มี ชื่ อเสี ย งในเรื่ อ งของสถาปั ตยกรรมแบบฉบับ โรมาเนสก์ และภาพเขี ย นบนผนังปู น โดย Paul Bodmer รวมไปถึ ง
หน้าต่างกระจกสี ขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม มาก ออกแบบโดยศิลปิ ล ชื่ อ Marc Chagall โดยหน้าต่างสี ท้ งั หมดได้รับการ
ติดตั้งในปี 1970/ นาคณะเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ สร้างในยุคกลางของ
ยุโรปและเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่สวยงามคลาสสิ คของสวิสมาตั้งแต่ปีคศ1848 รวมทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลกลาง รัฐสภา
และหน่ วยราชการที่สาคัญๆ ในปี ค.ศ.1848ได้ยกฐานะเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO นาคณะชมความ
สวยงามรอบ กรุ งเบิร์น(มรดกโลก) โดยเริ่ มที่ สวนกุหลาบ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา ซึ่ งที่จุดนี้ สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมือง
เก่าได้ในมุมกว้าง

เที่ยง
บ่าย
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นาคณะชมเที่ยวชม เบเร็ นกราเบ็นหรื อบ่อหมี สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่ งปั จจุบนั ได้ถูกย้ายไปอยูบ่ ริ เวณสนามหญ้า
ริ มแม่น้ า จากนั้นนาคณะเดิ นทางเข้าสู่ ยา่ น มาร์ คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่ งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้และร้ านบูทีคเป็ นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดิ นเที่ยว
นาชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้
เข้าสู่ ถนนครัม กาสเซ เต็ม ไปด้วยร้ านภาพวาด และร้ านขายของเก่ าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิ กาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่ มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิ กาตี บอกเวลา ชมมหา
วิหารเซนต์วนิ เซนต์รัทฮาวน์ และกรุ งเบิร์นยังเป็ นเมืองที่มีน้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่ งในยุโรป ให้
ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตด้านหน้าบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่ งเคยใช้ชีวติ อยูใ่ นเมืองนี้
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาคณะเที่ ย วชมเมื อ งแสนสวย Yvoire (อี วั วร์ ) ของฝรั่ งเศสซึ่ งอยู่ติดทะเลสาปเจนี วา แต่เป็ นฝั่ งทาง

ฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็ นหมู่บ้านเก่ าแก่ ของฝรั่ งเศส มีอายุกว่ า 700 ปี และยังได้ รับรางวัลชนะเลิศใน
ปี 2006 ในการดูแลรั กษาได้ ดีที่สุด ตัวบ้านเรื อจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่วา่ ฤดู ไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flower
ระดับยุโรปและได้รับ InternationalTrophy for Landscape และยังเป็ นหมู่บา้ น
ตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 เดินเที่ยวชม โบสถ์ St. Pancras ชม โดมรู ปหอม
ที่มี ลกั ษณะของ Savoyard และ Piemontese สถาปั ตยกรรมทางศาสนา ที ท า
ด้วยสแตนเลสและทอง/ นาคณะเดิ นทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทย
รู ้จกั ดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา
ฯ(สมเด็จย่า) แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงศึกษาจากเมืองนี้ นาคณะ

ชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช้อปปิ้ งปลาซแช็งฟร็ องชัวส์ มหาวิหารนอร์ ทเทรอดาม
อันเก่าแก่ และ เป็ นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป แวะให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหน้า ”พิพิธภัณฑ์โอลิมปิ ก” และศาลา
ไทยแห่งเมืองโลซานน์
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ค่า
พักที่ : DE LA PAIX LAUSANNE หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง โลซานน์-พิชิตยอดกลาเซีย3000+สะพานแขวน THE PEAK
WALK-มองเทรอซ์-ทาซ-เซอร์แมท
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั / ออกเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิ ยง (1 ชม. 10 นาที)
นาคณะขึนกระเช้าไฟฟ้าเคเบิ ลคาร์ขนาดใหญ่ ที่จุผูโ้ ดยสารได้ถึง 125 คน เดิ นทางสู่ กลาเซียร์เลสได
เบลเรทหรื อ ยอดเขากลาเซี ย ร์ 3,000 GLACIER
3000 เป็ นส่ วนหนึ่ งของภูเขากูดสตาร์ ด (Gstaad Mountain) สู งกว่า
ระดับน้ าทะเล 3,000 เมตร นาคณะเดิ นทางขึ้นสู่ จุดชมวิว และเดิ นบน
สะพานแขวน THE PEAK WALK BY TITTSOT สะพานเหล็กแขวน
กับสายเคเบิ้ลที่ทอดยาวไปปลายยอดเขาอีกยอด ข้ามหุ บเขาหิ มะเบื้อง
ล่าง เป็ นสะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความ
สู ง 3,000 เมตรชมทัศนี ยภาพได้ 360 องศา ท่านจะสามารถมองเห็นวิวยอดเขาของสวิสเซอร์ แลนด์ ได้แก่ ยอดเขาจุงเฟรา
,แมทเทอร์ ฮอร์ นและยอดเขามองบลองก์ชดั เจน**เป็ นวิวทิวทัศน์ ทสี่ วยงามสุ ด ๆ**

***หมายเหตุ ยอดเขากลาเซีย3,000 จะปิดกระเช้าปรับปรุงในช่วง 21ต.ค.-08 พ.ย. 62 หากท่านจองทัวร์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทขอปรับโปรแกรมนาท่านขึ้นกระเช้าไคลน์แมทเทอฮอร์น เป็นการทดแทน จึงเรียนมา
เพื่อทราบ****
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ ในเขตริ เวียร่ าของสวิสเซอร์ แลนด์ มองเทรอซ์ Montreux เมืองเล็กๆ

แสนน่ ารั กที่ ต้ งั อยู่บ นชายฝั่ งทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบเจนี วา Lake Geneva พร้ อมชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็ นไข่มุกแห่งริ เวียร่ าสวิสฯ คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้เรี ยงรายริ มถนน
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เรี ยบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ผ่านชมพื้นที่ปลูก องุ่นพันธุ์ลาโวUNESCO อันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
นาท่านถ่ายภาพที่ ระลึ กกับ ปราสาทชิ ลยอง Castle of Chillon หรื อ Château de Chillon ซึ่ งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ
ทะเลสาบเจนี วา โดยอยู่ห่างจากตัวเมื องไปประมาณ 3 กิ โลเมตร ปราสาทชิ ลยอง นับว่าเป็ นปราสาทยุคกลางที่ มีความ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถู กสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์
SAVOY ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นอัญมณี ทางประวัติศาสตร์ ของสวิตเซอร์ แลนด์ก็
ว่า ได้ ในสมัย อดี ต ปราสาทแห่ ง นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นจุ ด ควบคุ ม การ
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสิ นค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่
ใต้ หรื อจากตะวันตกสู่ ตะวันออก/ น าคณะท่านเดินทางสู่ ส ถานี
รถไฟ เมื อ งทาซ เพื่ อเดิ น ทางสู่ “ เซอร์ แ มทซ์ ”
Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน
เป็ นเมืองสวรรค์แห่งกีฬาสกี และการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เซอร์ แมทเป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูใ่ นหุ บเขา Mattertal ในความสู ง
ที่ 1620 ม. ระดับตีนเขาของยอดสู งสุ ดของสวิสเซอร์ แลนด์ เซอร์แมทเป็ นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของ
คนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่ งรายได้หลักของเมืองนี้ มาจากการท่องเที่ ยวในช่ วงฤดู ร้อนและฤดู
หนาว มีภูขาแมทเทอร์ฮอร์ น (Matterhorn) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของช็อคโกแลตยีห่ ้อ Toblerone ภูเขาที่มีรูปร่ างสวยงามแปลก
ตา มียอดสู งตระหง่านเทียมฟ้ าในระดับความสู งที่ 4478 ม. นักปี นเขาชาวอังกฤษที่มีชื่อเสี ยงอย่าง Edward Whymper ได้
พิชิตภูเขาลูกนี้ ในช่ วงกลางของศตวรรษที่ 19 ซึ่ งนาชื่ อเสี ยงมาให้หมู่บา้ นแมทเทอร์ ฮอร์ น 1865 แมทเทอร์ ฮอร์ นเป็ นหนึ่ ง
ในภูเขาลูกสุ ดท้ายของเทือกเขาแอลป์ ที่คณะสารวจทั้ง 7 คนเดินทางขึ้นไปสารวจถึงจุดสุ ดยอด แต่ในที่สุดคณะสารวจมี
ชี วิตกลับลงมาเพียงแค่ 3 คน และได้ผลิตเป็ นภาพยนตร์ เรื่ อง Vertical Limit เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ ให้ มีแต่ อากาศ
บริ สุทธิ์ โดยห้ ามรถที่ใช้ แก๊สและน้ามันเข้ ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้ ามีไว้ บริการนักท่ องเที่ยว...มีเวลาสบายๆ ให้ ท่าน
ได้ เดินชมเมือง...ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพื้นเมือง ,นาฬิ กา,มีดพับสวิส ฯลฯ ตามอัธยาศัย ( มีเวลาสบายๆ ไม่ ต้องรี บเร่ ง เหมาะกับ
ครอบครั ว และคู่รัก )

ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ : BEST WESTERN BUTTERFLYหรือเทียบเท่า
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วันที่สขี่ องการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

เซอร์แมท-เวเว่ย์-อินเทอร์ลาเก้น

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
อิสระเดิ นเที่ ยวชมเมือง หรื อเลื อกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกนัง่ กระเช้าCABLE CAR ขึ้ นพิชิตยอดเขาไคลน์

แมทเทอร์ ฮอร์ นอันโด่งดังของสวิสซึ่ งมี ความสู งกว่า 3,000 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ตื่นตาตื่ นใจกับยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์ น ซึ่ งท่านสามารถเห็ นอยูแ่ ค่เอื้อม ชื่ นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆ เพลิดเพลิ นกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิ มะซึ่ งปก
คลุ มยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้ า นาท่านสู่ ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะ และชมบรรยากาศ
ยอดเขาเมทเธอร์ ฮอร์ น ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดีสนี ยน์ าไปเป็ น
แบบเครื่ องเล่น Big Thunder ในสวนสนุ ก ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิง่ ...อิสระครึ่ งวันช่วงเช้า โดยมีหวั หน้าทัวร์ให้
ข้อมูล หรื อคาแนะนา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
เดิ นทางสู่ เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) 1 ชม 50 นาที เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ น่ ารักในรัฐโวด์ของสวิสฯ บนชายฝั่ งทางตอนเหนื อ
ของทะเลสาบเจนี วา เป็ นเมืองในยุคกลาง เป็ นแหล่งผลิ ตไวน์ที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของสวิสฯ และเป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่
ของบริ ษทั เนสต์เล่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหาร ด้วยภูมิประเทศที่สวย งามรายล้อมด้วยภูเขา และติดทะเลสาบเจนีวา ได้รับ
การขนานนาม “ไข่มุกแห่งริ เวียร่ าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะกับทุกฤดูกาล
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น าคณะออกเดิ น ทางต่ อ สู่ “เมื อ งอิ น เทอร์ ล าเก้ น ” เมื อ งหลวงของแบร์ น เนอร์ โ อเบอร์ ล ัน ด์ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่ งคือThunersee
และBrienzerseeท่ ามกลางเทื อกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ านจะได้เห็ นเขาจุ งเฟราอันลื อชื่ อ, นาฬิ กาดอกไม้ ,
สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด และยังใช้เป็ นฉากภาพยนต์ไทยเรื่ อง วันนี้ที่รอคอย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง เมนูฟองดูวช์ ีส)

ค่า
พักที่ : CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง อินเทอร์ลาเก้น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเท
อร์บรุนเนิน (หมู่บ้านน้าตก)-อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น
เช้า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะเปลี่ ยนบรรยากาศโดยการ นั่ ง รถไฟชมวิ ว 2 ขบวน ท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้วเปลี่ย นเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานี ไคลน์ไช
เด็ก รถไฟที่จะนาท่านเดิ นทางลอดอุ โมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึ ง
3,464 เมตร พร้ อมน าคณะลงรถไฟ ณ สถานี ร ถไฟที่ สู ง ที่ สุ ด ในยุ โรป
Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ งมีความสู ง4,158 เมตร(13,642
ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุ จดิ นแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอด
เขาแห่ งนี้ ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001องค์การยูเนส
โก้ Unesco ประกาศให้ ย อดเขาจุ ง เฟราเป็ น มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แ ห่ ง แรกของยุ โ รป พร้ อ มน าคณะเข้า ชม ถ าน าแข็ ง
1,000ปี Ice
Palace ที่ ส ร้ าง
โด ย ก ารเจาะ ธ าร
น้ าแข็งเข้าไปถึ ง 30
เม ต ร พ ร้ อ ม ช ม
น้ าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง พร้อมชมวิวทิวทัศน์และ สัมผัสหิมะลานพลาโต และ ลานสฟิงส์บนยอดเขา...
และคณะไม่ควรพลาดการส่ งโปสการ์ดจากที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในโลก
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เที่ยง

 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
น าคณะเดิ น ทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่ เส้ น ทาง “เลาเทอร์บ รุ น เนิ น ”(ไม่ ซ าทางเดิ ม )
เส้ น ทางแสนสวยแห่ ง เทื อ กเขาแอลป์ พร้ อ มชมบรรยากาศของหมู่ บ ้า น,ทุ่ ง หญ้า ,น้ า ตก/ น าคณะเดิ น เที่ ย วชม
หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน Lauterbrunnen เมืองแห่ งขุนเขาของสวิสเซอร์ แลนด์ เมืองเลาเทอร์บรุ นเนิน เป็ นหนึ่งใน
จุ ด หมายปลายทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ นมากแห่ ง หนึ่ งของประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมของตัว เมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วยหุ บเขาอันเงียบสงบสลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์อนั มากไปด้วย/ นาเที่ยวชม
ความงดงามของ น าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ าตกที่ มี ชื่ อเสี ยงที่ สุ ดของเมื องโดยน้ าตกมี ค วามสู ง
ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุ ต ) และเป็ นหนึ่ ง ในน้ า ตกที่ สู งที่ สุ ด ในยุโรป โดยภาพน้ าตกถู ก พิ ม พ์ล งในแสตมป์ ของ
สวิตเซอร์ แลนด์มรช่ วงทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย ***ทั วร์เราที่ เดียว!!!!ต้นฉบับเดิ นเที่ ยวหมู่ บ้าน
นาตก (มาสวิสห้ามพลาด)***(หมายเหตุ การเดินชมหมู่บา้ นแสนสวยเลาเทอร์ บรุ นเนิ น และหมู่บา้ นน้ าตก
แห่งนี้ มีทวั ร์ เราจัดที่เดียวเท่านั้น!...เป็ นต้นฉบับไม่ซ้ าแบบใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตอ้ งห้ามพลาด)

(ได้ เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น 30 นาที) มีเวลาสบายๆสู ดอากาศที่ทะเลสาบ ไม่ ต้องรีบเร่ ง)
นาคณะออกเดินทางต่อสู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเก้น ให้ท่านได้เดินทอดน่องชมเมือง ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะ
และสายน้ าอันใสบริ สุทธิ์ อากาศสดชื่ นแบบสุ ดๆ หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองสวิสเซอร์ แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับ
สวิ ส ,รองเท้ า ,นาฬิ ก ายี่ ห้ อ ต่ า งๆตามรสนิ ย ม อาทิ ROLEX ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA
,TITSOT ,SWATCH etc
อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ ง(ไม่รวมอาหาร) /ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น (1 ชม. 20 นาที)

ค่า
พักที่ : Grand Europe Hotel / ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-พิชิตยอดเขาริก(ิ เจ้าของฉายาราชินี
แห่งขุนเขา)-ซูริค
เช้า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามเมืองหนึ่ งใน Switzerland ซึ่ งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ที่ไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ ยวจากทัว่ ทุ กมุ มโลก เป็ นเมื องที่ ได้ชื่อว่านักท่องเที่ ยวบันทึ กภาพไว้มากที่ สุด ลู เซิ ร์นกลายเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม อาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบสมัยใหม่ มีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว
ยังมี ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนิ นเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขี ยว
ชอุ่มลูเซิ ร์น (Luzern)

Page 9.
***แถมพิเศษ!!!นาคณะล่องเรือชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตังอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็น
อาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ระหว่างการเดินทาง
จะผ่านหมู่บ้านริมทะเลสาบที่น่าอยู่อย่าง Weggis และ Vitznau พร้อมธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่
โอบล้อมด้วยเหล่าขุนเขา อากาศเย็นสบายในแบบ "ลูเซิร์น ริเวียร่า" สวยงามมากๆ

เที่ยง

***การล่ องเรื อขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ช่ วงฤดูหนาว เรื ออาจมีการปิ ดให้ บริ การเนื่ องจากลมแรงทางบริษัทของดการแถม
กิจกรรมล่องเรื อ “โดยทัวร์ เราจะเดินทางไป Vitznauโดยรถโค้ ชแทน” เพื่อความปลอดภัย จึงเรียนมาเพื่อทราบ***
นาคณะเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาโดย รถไฟไต่เขา COGWHEEL ขบวนสี แดง
สดที่ ถื อ ว่ า เป็ นรถไฟที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในยุ โ รป พร้ อ มชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ที่ ส วยงาม
ระหว่างการเดิ นทาง ท่านจะเห็นหิ มะปกคลุ มบนยอดเขา ถ้ามาหน้าร้อนจะเห็ น
ดอกเรปซี ดสี เหลืองอร่ าม รายล้อมด้วยบ้านหลังเล็กๆ โรงเก็บฟื น ต้นไม้ หิ มะบน
ขุนเขา เดินทางถึงภูเขาริ กิ Rigi ซึ่ งว่ากันว่าเป็ นหัวใจของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
ตามคาเปรี ยบเปรยที่ ว่า ถ้าเบิร์นคื อหัว ซู ริคกับเจนี วาคือแขนซ้ายขวา ลู เซิ ร์นนี่
แหละคือหัวใจของสวิตเซอร์ แลนด์ หากมองในแผนที่จะเห็นว่าลูเซิ ร์นตั้งอยูต่ รง
กลางของประเทศ เคยทาหน้าที่เป็ นเมืองหลวงชัว่ คราวมาแล้วหลายครั้ง ด้วยภูมิ
ประเทศตอนกลางของประเทศเป็ นพื้นที่สูงและเทือกเขาจานวนหนึ่ ง แต่มีเพียง
เขาริ กิ (Rigi Kulm) เป็ นที่ รู้ จกั กัน ในฐานะ ราชิ นี แห่ ง เทื อ กเขา ที่ มี ภู มิ ท ัศ น์ ที่
สวยงาม และเป็ นจุ ด วิ ว ที่ ส วยที่ สุ ด ของ
เมื องลู เซิ ร์น มี ความสู งประมาณ 1,797.5
เมตร ที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างนอกจากจุดชมวิวที่ สวยงาม นักท่องเที่ ยวยังได้สนุ ก
กับการเล่นสกี หรื อเลื่อนในฤดูหนาว และเดินป่ าในช่วงฤดูร้อน มีเวลาให้ท่านได้ชม
วิวทิวทัศน์ หามุมถ่ายภาพสวยๆ นัง่ เล่นจิบกาแฟสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่ นบนยอด
เขา...ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าพาโนรามา
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
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นาคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ ท หารสวิ ส ฯ ในด้า นความกล้า หาญ ซื่ อ สั ต ย์แ ละจงรั ก ภัก ดี ที่ เสี ย ชี วิต ในการ
อารักขาพระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 แห่ งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวัง
ในคราวปฏิ ว ตั ิ ใ หญ่ เมื่ อ
วัน ที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.
1792 ให้ค ณะได้เดิ น ชื่ น ชมในความเก่ าแก่ ข องเมื อ ง อาคาร
โบราณ และสะพานไม้คาเปล (Kapellbrucke หรื อ Chape
Bridge) อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้าม
แม่น้ ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป
อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหาร) ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค (45 นาที)

ค่า
พักที่ : CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ซูริค-น้าตกไรน์-สนามบินซูริค-กรุงเทพฯ
เช้า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั /ออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่ น (50 นาที)
นาคณะออกเดิ นทางเข้าสู่ เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ พร้อมนาคณะชมความสวยงามของ
นาตกไรน์ ซึ่ งเกิ ดจากแม่น้ าไรน์สายน้ านานาชาติที่สาคัญที่สุดใน
ยุโรป แม่น้ าแห่ งนี้ เกิดขึ้นจากการละลายของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์
เริ่ มจากเป็ นลาธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสะแต้น
ที่ก้ นั พรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมันนี ส่ วนที่ลน้ ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่ อกาเนิ ดแม่น้ าไรน์ส ายใหญ่ ไหล
ผ่านหน้าผาสู งชันที่เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ นเกิ ดเป็ น น้ าตกไรน์ที่สวยงาม
ที่สุดในยุโรปกลาง/นำคณะเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อเช็คอิน และทำ TAX REFUND
13.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg971(บินตรง)

วันที่แปดของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*********************************************Grand Switzerland 8 Days********************************************
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แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน **ไม่รวมวีซ่าVISA** โปรแกรมแนะนา!
*กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า*
ช่วงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก

เด็กอายุ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี
ราคาท่านละ
ต่ากว่า12ปี
1เด็ก(มีเตียง)
พักห้องละ2ท่าน 1เด็ก+1ผู้ใหญ่
+2ผู้ใหญ่

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง
จ่ายเพิ่ม

เดือนกันยายน
02-09 ก.ย. 62
66,900
66,900
66,900
9,500
27 ก.ย.-04 ต.ค. 62
เดือนตุลาคม
67,900
67,900
67,900
9,500
14-21 ต.ค. 62
เดือนพฤศจิกายน
63,900
63,900
63,900
8,900
08-15/22-29 พ.ย. 62
เดือนธันวาคม
63,900
63,900
63,900
8,900
03-10 ธ.ค. 62
เทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
76,900
76,900
76,900
17,900
เทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
เทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63
78,900
78,900
78,900
17,900
เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 63
▪ โดยชาระมัดจาเป็นเงินสด 30,000 บาท/ท่าน
**ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีดอกเบีย0%นานถึง4เดือน
▪ หากสนใจรวมเดินทางกับเรา สายด่วน ติดต่อ คุณป๊อป ตอบคาถามได้เลยไม่ต้องรอ***
***Tel : 096-7878294 หรือ @ID LINE : POP2217 สอบถามได้ 24 ชม.
ทีมงานมีประสบการณ์การทาทัวรืมากว่า 20 ปี...ทัวร์เราจาทาเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น
บริษัทเราจัดทาร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK และธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ท่านสามารถ
ไว้ใจในในมาตรฐาน และการบริการได้อย่าง 100%
โรงแรมที่ใช้ในโปรแกรมทัวร์ เราเลือกใช้โรงแรมระดับมาตราฐาน
หัวหน่าทัวร์ของบริษัทฯ เราคัดสรรระดับมืออาชีพ มีความชานาญเส้นทางยุโรป และการดูแล
เป็นอย่างดียิ่ง ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน
เที่ยวยุโรปทังที มีความสุขกันทังครอบครัว (ทัวร์เราจัดทาเส้นทางเอง ไม่ใช่ส่งจอย)
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยการบินไทย TG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
• ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
• ค่าที่พกั ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื องาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนที่พกั โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดสาหรับนาเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ารถนาเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ทาการจอง
• ค่าประกันชีวิตกรณี อุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี อบุ ตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษนอก
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
• ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 500-800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริ การ) /ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ 14 ยูโร
• ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง ***ไม่ รวมค่ าวีซ่า*** ประมาณ 3,000 บาท
• ค่าปรับสาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
เงื่อนไขการชาระเงิน

กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท/ท่ าน ก่ อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้ าหนังสื อเดินทาง Passport และค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่ อนวันยื่นวีซ่า หรื อไม่ น้อยกว่ า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทาง
•

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด
หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
• บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การ
ปฏิวตั ิ ทรัพย์สินสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
• เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
• ทางบริ ษท
ั เริ่ มต้น และจบการบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่าง
หนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่ งไปถึงท่านเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได้
• ตัว๋ เครื่ องบินที่ ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรื อเลื่อนวันกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงการเดิน ทางได้ กรณี ท่านจะกลับก่ อนหรื อเลื่อนวันเดินทางกลับ กรุ ณา
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะต้องซื้ อตัว๋ ใหม่เองในกรณี ไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นคุณ
สมบัตรของตัว๋ ที่ออกมาจากทางสายการบิน
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
•
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o ทางบริ ษทั จะทาการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้อง
ใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถกู ต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวี
ซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยืน่ วีซ่า
กรณี วซี ่าที่ท่านยืน่ ไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าบริ การ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผา่ นการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษท
ั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

***สาหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมสาหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสารองที่นั่งแล้ว***
*********************************************Grand Switzerland 8 Days********************************************

