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กําหนดการเดินทาง – 20 ตุลาคม และ – 27 ตุลาคม
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วันแรกของการเดินทาง (1)
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั น 4 ประตู แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์
พบเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง ( )
01. น.
07. น.

กรุงเทพฯ

กรุงซูริค (สวิตฯ) – ชาฟฟ์ เฮาเซ่ น – สไตน์ อมั ไรน์ - อัพเพนเซล – เซนต์ มอริทช์

ออกเดินทางสู่ กรุ งซู ริค (Zurich) โดยเทียวบินที TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport) กรุ งซู ริค (Zurich) ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นําท่านเริ มต้นทริ ปกันทีเมืองชาฟฟ์ เฮาเซ่ น (Schaffhausen) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการ
เดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองซึ งตังอยูต่ อนเหนื อของสวิส แนวชายแดนติดกับประเทศเยอรมนีและประเทศลิก
เตนสไตน์ เมืองสุ ดแสนโรแมนติกอีกเมืองหนึงของสวิส นําท่านชม นําตกไรน์ (Rhine Falls) นําตกทีได้ชือว่า
สวยงาม และใหญ่ทีสุ ดของยุโรป ชุ่มฉํากับละอองนําใสสะอาดยามทีนําไหลตกลงมาจากด้านบนกระแทกสู่ เบือง
ล่าง

** พิเศษ นําท่ านล่ องเรื อสั มผัสนําตกไรน์ อย่ างใกล้ ชิด ( หากอากาศหรื อกระแสนําเอืออํานวย) **
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) เมืองเก่าแก่ริมฝังแม่นาไรน์
ํ
ทียังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอัน
สวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองสไตน์อมั ไรน์ (Stein am Rhein) ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมือ
ปี
ในฐานะทีอนุรักษ์มรดกทางสถาปั ตยกรรมไว้ได้เป็ นอย่างดีเมืองนีมีประชากรเพียง , คน มีพืนทีเพียง
. ตารางกิโลเมตรเป็ นมืองโบราณเล็กๆมีแม่นาไรน์
ํ ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียว
อาคารบ้านเรื อนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยืนออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสี นาํ
ปูนเปี ยก fresco บอกเล่าเรื องราวต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็ นหมู่ในตึกแถวทีสวยงามทีสุ ดในโลก
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12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) (ระยะทาง 82 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง 30 นาที)
เมืองทีได้ขึนชือว่าเป็ นเมืองการ์ ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ทีตังอยูใ่ นหุ บเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยูท่ างทิศ
ตะวันออกของประเทศ ซึ งไกล้กบั ประเทศลิคเทนสไตน์ (Liechtenstein ) เป็ นเมืองทีรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์
กับทุ่งหญ้าทีเขียวขจีผสมกับสี สันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรื อนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดงเดิ
ั มซึ งมี
ลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจัวหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาทีทําจากกระเบืองทีมีชือเสี ยงของทีนี นํา
ท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล (Appenzell) ให้ท่านถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึกเก่าของเมือง และ
ให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบตามอัธยาศัย

จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซนต์ มอริ ทซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 161 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั วโมง 30 นาที) เมืองรี สอร์ ท ฤดูหนาวทีมีชือสี ยงมากทีสุ ดเมืองหนึงของโลก เมืองตากอากาศทีแพงทีสุ ดใน
สวิตเซอร์ แลนด์ ตังอยูใ่ นหุ บเขาเองกาดีน (Engadine Valley) รัฐเกราบึนเดน (Graubunden) ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) บนระดับความสู งประมาณ 6,000 ฟุตเหนือระดับนําทะเล เมืองนีถูกโอบล้อมไป
ด้วยเทือกเขาแอลป์ (The Alps) โดยใกล้ ๆ ทางทิศใต้มียอดเขาพิซ เบอร์ นิน่า (Piz Bernina) เป็ นยอดเขาสู งทีสุ ดใน
เทือกเขาแอลป์ ฝังตะวันออก (The Eastern Alps)
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19.00 น.

นําท่านชม เมืองเซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz) สัมผัสวิวทิวทัศน์อนั งดงามของเทือกเขาและตัวเมือง หรื อ ช้อปปิ ง
จับจ่ายซือของบนถนนย่านการค้าของเมืองเซนต์ มอริ ทซ์ (St. Moritz) ก็ได้เช่นกัน อิสระท่านชมความงดงามของ
ทะเลสาบเซนต์มอริ ทซ์ (St. Moritz Lake) ซึ งหากท่านมาในช่วงนีจะพบกับความงดงามของนําใสสี เขียวมรกต
หรื อ จะเดินทอดน่องชมเมืองกันที จัตุรัสใจกลางเมือง (Plazza da Scoula) ซึ งบริ เวณใกล้จะเป็ นห้ องสมุดประจํา
เมืองเซนต์ มอริ ทซ์ (St. Moritz Library) และยังเป็ นทีตังของบรรดาร้านค้าต่างๆ ซึ งท่านอาจมอง หาร้านทีถูกใจ
แล้วสังกาแฟอร่ อยๆสักแก้วก็ได้เช่นกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Europa Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีวันทีสามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

เซนต์ มอริทช์ – รถไฟสายเบอร์ นิน่า – ทีราโน่ (อิตาลี) – โคโม่

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟของเซนต์ มอริ ทซ์ (St. Moritz Train Station) เพือนัง รถไฟสายเบอร์ นิน่า
(Bernina Express Train) (เส้นทางรถไฟทีสวยทีสุ ดในโลก) จากเมืองเซนต์มอริ ทซ์ สู่ เมือง ทิราน่า (Tirano) ของ
ประเทศอิตาลี รถไฟสายเบอร์ นิน่า (Bernina Express Train) รถไฟสายเก่าแก่ทีสุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์ เปิ ดบริ การ
ตังแค่ปี ค.ศ.1910 เป็ นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตูโ้ ดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ทีมี
หิ มะปกคลุมตลอดทังปี ผ่านหุ บเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้ง
วงกลมที Brusio มีชือเสี ยงโด่งดังไปทัวโลก เปิ ดวิงตลอดทัง ถือว่าเป็ นเส้นสายรถไฟทีวิวทิวทัศน์สวยทีสุ ดในโลก
และว่ากันว่าหากใครได้มานังรถไฟสายนีก็ไม่ตอ้ งไปนังรถไฟท่องเทียวสายอืนๆ ในโลกเลย จากนันเดินทางถึง
เมืองทิราน่ า (Tirano) ประเทศอิตาลี (Italy) (ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั วโมง 30 นาที) นําท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่
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12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 142 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั วโมง 30 นาที) ซึ งเป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีทีมีชือเสี ยง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di
Como) ทีได้ชือว่าเป็ นทะเลสาบทีสวยงามทีสุ ดของอิตาลี ทะเลสาบโคโม่ ทีล้อมรอบด้วยภูเขาสู งทียังมีป่าไม้เขียว
ชอุ่ม หลายจุดบนชายฝังเป็ นช่องเขาแคบ และหน้าผาทีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ ยาว
เหยียดสุ ดสายตาเป็ นกําแพงธรรมชาติทีสร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดนบริ เวณนี เทือกเขาแอลป์ นัน
มีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดปี นําท่ านล่ องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที
สวยงามของภูเขาและหมู่บา้ น ทีพัก วิลล่าทีสวยงามระหว่างทีท่านล่องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชัวโมง
(หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ ว่ากรณีใดๆ ไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริษัทของดการให้ บริการในการล่ องเรื อ)
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19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Hotel Cruise หรื อเทียบเท่ า

หมายเหตุ : โคโม่ เป็ นเมืองตากอากาศทีมีชือเสี ยงมาก โรงแรมทีพักถูกจองเต็มเกือบตลอดทังปี หากโรงแรมทีโคโม่ เต็มทาง
บริษัทของสงวนสิ ทธิย้ ายไปนอนเมืองใกล้ เคียง เช่ น เมืองลูกาโน่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวยของสวิตเซอร์ แลนด์

วันทีสี ของการเดินทาง ( )
07.30 น.

โคโม่ – เบลลินโซน่ า (สวิตฯ) – รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส - เซอร์ แมท

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินกลับเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) โดยจุดหมายอยูท่ ีเมืองเบลลินโซน่ า
(Bellinzona) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองนี เป็ นเมืองหลวงของ แคว้นทิชิโน
(Ticino) เปรี ยบเหมือนประตูไปสู่ ประเทศอิตาลี (Italy) จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น “อิตาลีแห่ ง
สวิตเซอร์ แลนด์ ” เมืองทีได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่ งปราสาท” นําท่านชม เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona)
เมืองในหุ บเขา มีถนนแคบๆ เมืองนีได้รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองแห่งปราสาท” เพราะมีปราสาททังสามหลัง
กําแพงเมืองและเนิ นดินโดยรอบแห่ง เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) ซึ งปั จจุบนั สถานทีดังกล่าวได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกไป ในปี ค.ศ. นําท่านถ่ายรู ปกับปราสาท ทังสามหลัง อันได้แก่
ปราสาทคาสเตลกรองด์ (Castelgrande) ซึ งตังอยูบ่ นยอดเขาหิ น มองออกไปได้โดยรอบ หุ บเขาทิชิโน (Ticino
Valley) จากตัวปราสาทมีแนวปราการป้ องกันเมืองโบราณและขวางช่องทางผ่านหุ บเขาไว้ ปราสาททีสอง
ปราสาทมอนติเบลโล (Montebello) เป็ นส่ วนหนึงของป้ อมปราการ โดยกําแพงเมืองทีทอดยาวมาจาก ปราสาท
คาสเตลกรองด์ (Castelgrande) นันเองขณะทีปราสาททีสามซึ งแยกออกไปต่างหาก ปราสาทซาสโว คอร์ บาโร
(Sasso Corbaro) สร้างอยูบ่ นผาหิ นเดียวทียืนออกไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของป้ อมปราการอืน ๆ อิสระให้ทุก
ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

จากนันได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมท (Andermatt) (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เมืองเล็กๆน่ารักทีถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็ นชุมทางสายรถไฟกลาเซีย เอ็กซเพรส (Glacier Express)
รถไฟสายโรแมนติคทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์
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13.00 น.

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านออกเดินทางขึนสู่ เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) โดย รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส (Glacier
Express) สัมผัสความงามตลอด ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ ชัวโมง ทีท่านจะได้ดืมดํากับธรรมชาติของภูเขา
สู งของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายนําธรรมชาติทีงดงามจนถึงเมืองเซอร์ แมท (Zermatt)

หมู่บา้ นในสกีรีสอร์ ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ งปลอดมลภาวะทังปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ทีใช้นามั
ํ นเป็ น
เชือเพลิง ทังเมืองใช้รถแบตเตอร์ รี, จักรยาน และเดินเท่านัน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสู ดบรรยากาศอันแสน
บริ สุทธิ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรื อนก็แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่าง
สวยงาม ของทีระลึกทังหลายก็น่ารัก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Ambassador Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.30 น.

เซอร์ แมท – ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น – มองเทรอซ์ – เวเว่ – โลซานน์

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ สถานี กระเช้าลอยฟ้าให้คณะได้ตืนตาตืนใจกับการขึนสู่ ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น
(Klein Matterhorn) ยอดเขาสวยสุ ดแห่งเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ทีเป็ นสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์ แลนด์
(Switzerland) ซึ งมีความสู งกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับนํา ทะเล ตืนตาตืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น ซึ งท่าน
สามารถเห็นอยูแ่ ค่เอือม ชืนชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิ มะซึ งปกคลุม
ยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิ มะและชมบรรยากาศ
ของ ยอดแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn Peak) ยอดเขาทรงปี รามิดทีมีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ ตูนวอล์ทดีสนียน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื องเล่นบิกธันเดอร์ (Big Thunder) ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ ตลอดจน
ทิวทัศน์โดยรอบทีสวยงามยิงนัก
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จากนันได้เวลานําท่านเดินทางกลับสุ่ เมืองเซอร์ แมท (Zermatt)
หมายเหตุ หากกระเช้ าขึนยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ นปิ ด บริษัทจะเปลียนไปนัง รถไฟขึนยอดเขากอร์ นเนอร์ แกท ขึนไป
เล่ นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นไม่ มีกระเช้ าหรื อรถไฟขึนถึง ต้ องขึนยอดเขาใกล้ ๆ)
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําเดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 139 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง)
เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบเจนีวาทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ดอีกแห่งหนึงของสวิส เทียบได้กบั ริ เวียร่ าของฝรังเศส
ทีเดียว เนื องจากอยูต่ ิดกับชายแดนระหว่างสวิสและฝรังเศส (หากอากาศดีๆ จะสามารถมองเห็นฝังฝรังเศสอยูอ่ ีก
ฝังหนึงของทะเลสาบได้) จึงทําให้มงเทรอซ์เป็ นเมืองสวิสทีมีกลินอายของฝรังเศสฝังอยูค่ ่อนข้างมาก นําท่านชม
ปราสาทชิ ลยอง (Chateau De Chillon) เป็ นปราสาททีสร้างขึนตังแต่สมัยศตวรรษที ตังอยูร่ ิ มทะเลสาบที
สวยงาม แต่ก่อนเคยเป็ นปราสาททีสวยงาม และได้ถูกดัดแปลงมเป็ นคุกเพือขังนักโทษการเมือง

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที)
ชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองทีคนไทยรู ้จกั กันดีในสวิส นอกจากเป็ นเมืองทีประทับของสมเด็จย่าแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงสําเร็ จการศึกษาจากเมืองนีอีกด้วย นําทุกท่านชื นชมบรรยากาศของเมือง แวะ
ถ่ายรู ปที พิพธิ ภัณฑ์ โอลิมปิ ก (Musee Olympique) แห่ง เมืองโลซานน์ (Lausanne) ไปถ่ายรู ปด้านหน้าทีเป็ นนําพุ
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มีสวนหย่อมเล็กๆ ทีมีตน้ ไม้เขียวชอุ่ม มองเห็นธงโอลิมปิ กและธงชาติ ประเทศต่างๆ โบกสะบัด และบริ เวณ
พิพิธภัณฑ์จะมีประติมากรรมเก๋ ๆ โชว์อยูห่ ลายชิน ทีสะดุดตา เห็นจะเป็ นงานศิลป์ ทีแสดงลําตัวของคนเรา มี
กล้ามเนือเป็ นมัดๆ แบ่งเป็ น 6 ส่ วน หมุนไปมาระหว่างกัน และขยับมาชนกัน ยังมีคบเพลิงโอลิมปิ ก และห่วง
สัญลักษณ์โอลิมปิ ก

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก De la Paix Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

โลซานน์ – อีววั ร์ (ฝรังเศส) – เจนีวา (สวิตฯ) – กรุงเบิร์น - อินเทอลาเก้น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางเลียบทะเลสาบข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฝรั งเศส (France) นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอีววั ร์
(Yvoire) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง 30 นาที)

เป็ นเมืองทีมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็ นเมืองในยุคกลางของยุโรป ทียังมีการอนุ รักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง
และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปั จจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึงในหมู่บา้ น 18 ทีสวยทีสุ ดของฝรังเศส โดยได้ฉลองอายุครบ
700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีทีสุ ด ตัวบ้านเรื อนถูกประดับด้วย
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ดอกไม้ไม่วา่ จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล Four Flowers ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บา้ น
ดอกไม้ และได้รับรางวัล International Trophy for Landscape และพืชสวน อีกทังยังเป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างของ
ฝรังเศสใน ปี 2002 จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) เมืองสําคัญอีกแห่งหนึงของสวิตเซอร์ แลนด์ ตังอยูบ่ ริ เวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา
(Geneva Lake) ทะเลสาบทีมีรูปคล้ายพระจันทร์ ครึ งเสี ยวยามข้างแรม

13.00 น.

นําท่าน ชมกรุงเจนีวา (Geneva) อันงดงามทีรายล้อม ด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึก
สหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล แวะถ่ายรู ปกับนาฬิ กาดอกไม้ ทสวนอั
ี
งกฤษ (Jardin
Anglais) และนําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ทีสู งถึง140 เมตร สัญลักษณ์ทีงดงามริ มทะเลสาบเจนีวา จากนันอิสระ
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งสิ นค้าพืนเมือง ของทีระลึกของสวิสตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกาชันนํา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต
มีดพับวิคทอเรี ย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง นาที)
เมืองหลวงของ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) เมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก สร้างขึนเมือ 800 ปี ที
แล้ว โดยมีแม่นาอาเร่
ํ
(Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศ
เหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่ วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกําแพง และสะพานข้ามทีสามารถชักขึนลงได้
นําท่านเทียวชมสถานทีสําคัญต่างๆในกรุ งเบิร์น (Bern) ซึ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูใ่ น 1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวติ ทีดีทีสุ ดของโลกในปี
ค.ศ.2010
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นําท่านชม บ่ อหมีสีนําตาล (Barengraben) สัตว์ทีเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น มีอยูส่ องบ่อโดยแบ่งเป็ น บ่อเล็ก
กับบ่อใหญ่ทีบ่อใหญ่จะมีพีหมีชือ Pedro เป็ นตัวผูก้ บั คุณน้อง Tana เป็ นเพศเมีย อยูร่ ่ วมบ่อเดียวกัน ทังคู่เป็ นหมีสี
นําตาลEuropean Brown Bear ทังสองนีไม่ได้เกิดที กรุ งเบิร์น(Bern) แต่บา้ นเกิดเค้าทังสองอยูท่ ีสเปน(Spain)
สวนสัตว์บาร์ เซโลน่า (Barcelona Zoo) เดินหามุมถ่ายพีหมีหลายมุมจนเริ มเหนื อยก็พกั รอบๆบริ เวณบ่อหมีนีร่ ม
รื นมากบรรยากาศดี ลมพัดเย็นสบาย จึงไม่แปลกทีจะมี ผูค้ นเข้ามาเทียวชมพีหมีจุใจกับความน่ารักของพีหมี
จากนันนําท่านชม ย่ านเมืองเก่ า เบิร์น (Old City of Berne) ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที
ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเทียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ
ถนนทีมีระดับสู งสุ ดของเมืองนี ถนนกรัมกาสเซ ซึ งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ
ท่านจะสังเกตเห็นว่า กรุ งเบิร์น(Bern) เป็ นเมืองทีมีบ่อนําพุเยอะมากจริ งๆ แทบจะทุกห้าสิ บเมตรเห็นจะได้ ทัง
เมืองมีมากกว่า แห่งบ่อนําพุทีนีสะอาด สามารถดืมนํากันได้เลย แล้วก็มีรูปปั นสวยๆอายุราวๆสัก กว่าปี
ประดับทีบ่อนําพุดว้ ยเต็มไปหมด และพลาดไม่ได้ทีจะถ่ายรู ปตัวท่านเองให้เห็นฉากหลังเป็ น หอนาฬิ กาดารา
ศาสตร์ (Clock Tower) สิ งทีโดดเด่นของ กรุ งเบิร์น(Bern) สร้างขึนตังแต่ปี
หอนาฬิกาทีมีหน้าปั ดขนาดใหญ่
และมีลกั ษณะเป็ นประตูโบราณตังคร่ อมอยูค่ รึ งถนนผ่าน และทุกๆชัวโมง ก็จะมีตุก๊ ตาสัตว์ออกมาเต้นระบําเดิน
ไปเรื อยๆ จนถึงโบสถ์ ใหญ่ ประจําเมือง (Bern Münster) ซึ งทีนีต้องแนะนําให้มาให้ได้ เพราะนอกจากโบสถ์ที
เป็ นสถาปั ตยกรรมยุคโกธิ คทีใหญ่ทีสุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) แล้ว วิวทิวทัศน์ทีนีสวยมากๆ เพราะ
มันตังอยูท่ ีสู ง ทีมองลงไปเห็นแม่นาอาเรย์
ํ
(Aare River) บ้านสมัยโบราณ วิวคลาสสิ กมากเดินเล่นรอบโบสถ์ดืม
ดํากับวิวให้จุใจทีเป็ นเมืองผสมกับธรรมชาติ ทีลงตัวจุดหนึงในสวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) จากนันอิสระท่าน
เดินสํารวจย่านเมืองเก่าเบิร์น (Old City of Berne) ทีมีร้านค้า เรี ยงรายมากมาย
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19.00 น.

ผ่านชมนําพุทีตังอยูก่ ลางถนนเป็ นระยะ วิถีชิวติ ดูเรี ยบๆแต่แฝงไว้ซึงความสะดวกสบาย รถ Tram ทีทันสมัย นํา
ผูค้ นเข้าออกเมือง ดูสับสน แต่ไร้ควันพิษเพราะเป็ นรถทีใช้ไฟฟ้า สมควรแกเวลา นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมือง
อินเทอลาเก้ น (Interlaken) (ระยะทาง 58 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองทีตังอยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) เมืองทีรวมกิจกรรมนักท่องเทียวภูเขาทังยังมี
โรงแรมและรี สอร์ ท มากมาย อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล็กๆ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Metropole Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)
07.30 น.

อินเทอลาเก้น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเก้ น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เริ มต้นเช้านี ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์ วาล (Grindelwald) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เป็ นเมืองเล็กๆบนหุ บเขาทีไม่วนุ่ วายเป็ นเมืองเงียบๆในหุ บเขาทีน่ารักเมืองหนึ งจุดประสงค์ทีมา เมืองกริ น
เดอร์ วาลกรุ น (Grindelwald Grund) คือ นําท่านนังรถไฟท่องเทียวธรรมชาติ ของภูเขาสู งชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม
ของ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์(Switzerland) ขึนพิชิตยอดเขายูงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ งได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึงของสวิสเซอร์ แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานัน ท่านสามารถ
พบเห็น บ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ ทีกระจัดกระจายอยูท่ วไป
ั มีทงบ้
ั านสี นาตาลเข้
ํ
มตัดกับหน้าต่างสี แดงสด, สี ครี ม
อ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติทีสลับกันระหว่างสี เขียวของภูเขา
ทุ่งหญ้า กับ พืนทีทีปกคลุมด้วยหิ มะสี ขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ แล้วเปลียนเป็ นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ ไชเด็ก (Kleine Scheidegg)
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รถไฟทีจะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ทีชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ทีความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทังถึง สถานีรถไฟ
ทีสู งทีสุ ดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขายูงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ ง มีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
จุดสู งสุ ดคือลานนําแข็ง ขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx นักท่องเทียวหลายๆคนบอกว่าทีนี สวยงามดุจดินแดนแห่ง
สวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทังปี ในปี 2001 เมือรถไฟพามาถึงจุดหมาย

12.00 น.

มีจุดมากมายทีจัดไว้ให้นกั ท่องเทียวได้ซึมซับบรรยากาศบนยอดเขาสู งกันอย่างเต็มทีทัง ห้ องนําแข็ง (Ice Palace)
ซึ งเป็ นห้องทีสร้างจากนําแข็งและจัดแสดงนําแข็งแกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนําแข็ง30 เมตร สัมผัสกับภาพ
ของ ธารนําแข็ง (Alestsch Glacier) ทียาวทีสุ ดในเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ยาวถึง 22 กิโลเมตรและหนา 700
เมตร โดยไม่เคยละลายจากนันเดินต่อไปยังจุดชมวิวแห่งแรก อากาศภายนอกหนาวเย็น ลมหนาวทีพัดในบริ เวณ
จุดชมวิวทีเปิ ดโล่งให้นกั ท่องเทียวได้ลงไปสัมผัสกับหิ มะขาวบริ สุทธิจุดชมวิวอีกแห่งเป็ นลานกว้างทีทําจากเหล็ก
ยืนออกไปจากตัว อาคาร ภาพทีปรากฏต่อหน้าเมือก้าวออกจากตัวอาคาร คือยอดเขาน้อยใหญ่ทีปกคลุมไปด้วย
หิ มะ สวยงามน่าประทับใจยิงนักแล้วให้ท่านอิสระสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาหรื อสําหรับท่าน
ทีชอบความมันส์ ก็มาเพิมประสบการณ์ความมันส์แบบสุ ดเหวียงกับจานหิ มะได้ และทีไม่ควรพลาดอีกสิ งหนึงก็
คือ การส่ งโปสการ์ ดภาพทิวทัศน์อนั งดงามบนทีทําการไปรษณี ยท์ ีสู งทีสุ ดในยุโรป
อาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนยอดเขา
หลังอาหาร นําท่านขึน สวิสสฟิ งซ์ (Sphinx) หรื ออาคารสังเกตุการณ์ ทีความสู ง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต ท่าน
สามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางโดย
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19.00 น.

รถไฟลงสู่ แผนดินใหญ่ดา้ นล่าง โดยเปลียนรถไฟกันที ไคล์เน่ ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) เพลิดเพลินกับวิวข้าง
ทางไปเรื อยๆกับธรรมชาติทียังรักษาไว้ยงั ดีเยียม ทุ่งหิ มะตัดกับบ้านเล็กๆ กลางหุ บเขาสวิสแอลป์ (Swiss Alps) สุ ด
ยอดวิวจริ งๆ ขอเน้นเลย จนกระทังถึง เลาเทอบรุนเน่ น (Lauterbrunnen) แล้วออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอิน
เทอลาเก้ น (Interlaken) อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื นชมบรรยากาศของ ตัวเมืองทีมีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มี
สวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทังมี อาคารคาสิ โน คูซาล อายุ กว่า ปี ทีงดงามด้วย
สถาปั ตยกรรมทีโดดเด่น และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย หรื อได้มีเวลาในการช้อปปิ งตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถเลือกซื อนาฬิกายีห้อดังหลากหลายทีผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืนๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Metropole Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง (8)
07.30 น.

อินเทอลาเก้น – เลาน์ เทอบรุนน์ เน่ น – เมอเรน – กิมเมอวาลด์ – ลูเซิร์น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางเมือง เลาเทอบรุ นเน่ น (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที) นําท่านเดินเล่นแวะถ่ายรู ปกับหมู่บา้ น เล็กๆในหุ บเขาทีแยกเป็ นสองแพร่ ง เงียบสงบทีไม่วยุ่ วาย โดยมี
ฉากหลังของหมู่บา้ นคือนําตกทีมีชืเสี ยงทีสุ ดชือว่า ชเตาบ์ บาค (Staubbach) นําตกทีมีความสู ง เมตร และเป็ น
หนึงในนําตกทีตกลงมาแบบม้วนเดียวจบทีสู งทีสุ ดในยุโรป

จากนันนําท่านนังเคเบิลคาร์ สู่ สถานี Grutschalp จากนันเปลียนเป็ นนังรถรางเพือไปยัง หมู่บ้านเมอเรน
(Murren) หมู่บา้ นชาเลต์สวิสทีตังอยูบ่ นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็ นหมู่บา้ นทีคนสวิสฯต่างบอกว่าทีนีสวยยังกับ
สรวงสวรรค์ หากอากาศดีทอ้ งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม ยอดขุนเขาทีตังตระหง่านเหนือ
หมู่บา้ นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้
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ป่ า และดอกไม้ทีถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรื อนสวยงามยิงยิงนัก และหมู่บา้ นเมอเรน ถือเป็ นหมู่บา้ นปลอด
รถยนต์ จึงยังบริ สุทธิ ยิงนัก หรื อท่านเดินสามารถเดินเล่นต่อไปตามทางเพือไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์
(Gimmelwald) ซึ งระยะทางเดิน เพียง นาที แต่ดว้ ยธรรมชาติทีสวยงามยิงนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรู ปราวๆ
ชม. (หรื อหากท่านใดไม่อยากเดิน สามารถซื อตัวนังกระเช้าไฟฟ้านังจากเมือง Murren ไปยังเมือง Gimmelwald
ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์ )

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสี ฟ้าแสนสวยกลางป่ าของสวิตเซอร์ แลนด์
ทะเลสาบนีนําเทอร์ ควอยส์ เป็ นทะเลสาบของเอกชน ทีอยูใ่ นเขต Bernese Oberland อยูร่ ะหว่างเมือง Frutigen
และ Kandersteg เป็ นทีๆใช้ไว้สาํ หรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสี นาํ
ทะเลสาบมีสีนาเขี
ํ ยวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพืนดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายใน
ทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึนชื อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิ ดให้นกั ท่องเทียวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย
อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับทะเลสาบทีมีความสวยงามแห่งนี

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั วโมง) เป็ นเมืองทีอยูเ่ กือบใจกลางประเทศ โดยตังอยูฝ่ ังด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของ ทะเลสาบลูเซิ ร์น (Luzern
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Lake) ทีมีชือเรี ยกว่า ทะเลสาบสี แคว้นแดนป่ าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริ เวณปาก แม่นารอยซ์
ํ
(Reuss river) เมืองนี แบ่งออกเป็ น ส่ วน ส่ วนทีอยูด่ า้ นตะวันออกเป็ นเมืองเก่ามี อายุกว่า ปี แล้ว ส่ วนทีอยู่
ทางด้านตะวันตกเป็ นเมืองทีสร้างภายหลัง อาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยงั มีร่องรอยของการเป็ นหัว
เมืองโบราณทีปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง ในอดีต ลูเซิ ร์น (Luzern) เป็ นเมืองเก่าทีปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้า
เป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) มาตังแต่ค.ศ. นําท่านผ่าน ทะเลสาบลูเซิ ร์น
(Luzern Lake) ซึ งเป็ นทะเลสาบสวยงามตังอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพ
บริ เวณรอบๆทะเลสาบลูเซิ ร์น เป็ นอาคารบ้านเรื อนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริ ม
ทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอก บานสะพรัง เช่นกุหลาบและทิวลิป เป็ นต้น อากาศ
ริ มทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิง นําท่านชม เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองพักตาก
อากาศทีมีนกั ท่องเทียวมากทีสุ ดในสวิสฯ แต่ยงั รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี นําท่าน ถ่ ายรู ปคู่กบั
อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ งแกะสลักอยูบ่ นหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหาร
รับจ้างชาวสวิส ซึ งทํางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที 16 แห่งฝรังเศส

จากนันเยียมชม สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ งข้ามแม่นารอยซ์
ํ
(Reuss River) เป็ นสะพานไม้ทีเก่าทีสุ ดใน
โลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของสวิส สะพานวิหาร (Chapel bridge) เป็ นสะพานที
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลียมกลางนํา ทีจัวแต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเป็ นเรื องราวประวัติความเป็ นมาของ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์(Switzerland) เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า
400 ปี แล้วให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ งทีมีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ /กือเบอ
ลิน/ เอ็มบาสซี ร้านขายของทีระลึก, ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ งสิ นค้าชันดี ทีมีชือเสี ยงตามอัธยาศัย
19.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Astoria Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)

ลูเซิร์น - ซู ริค
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07.30 น.

13.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านมุ่งหน้าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport) กรุงซูริค
(Zurich) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง) มีเวลาให้ท่านได้ทาํ แพคสัมภาระ พร้อม
ช้อปปิ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG 971 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชัวโมง)

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
05.30 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน
วัน
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
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รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

-

ทางบริษทั เดอะ เดสติเนชัน ทราเวล จํากัด ขอเสนอ อัตราค่ าบริการ ดังนี
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน (เฉพาะ TG)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ ,000 .- บาท
ท่ านละ 23,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม










ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุงเทพ – กรุ งซู ริค – กรุงเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐาตามรายการ กลางวัน มือ/ อาหารเย็น มือ
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (หากอายุเกิน ปี ขึนไป ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง %) (เงือนไขตามกรมธรรม์ )

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม






ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากทําหนังสื อเดินทางสู ญหายทุกกรณี
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

อัตราเงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง ภายใน - วัน
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 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ 15 วันก่ อนวันเดินทาง
 เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านไม่ใช้บริ การทีทางบริ ษทั จัดให้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธ์คืนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

อัตราเงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 29-15 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 14-1 วัน

คืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่ าใช้ จ่าย 70 % แล้ วแต่ กรณี
เก็บค่ าบริการทังหมด

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. รู ป (ขนาดใบหน้า - % ของภาพ) ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดื อน และอัด
จากร้านถ่ายรู ปเท่านัน (สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
ั ลา
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวน
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น
้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชี พอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมสําเนา
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรั บรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน (ปรับยอดเป็ นปั จจุบนั ) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน)
1.
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กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน)ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน พร้อมแนบ
สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ



6.

ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
**สํ าหรับท่ าน ทีจะใช้ เล่ มพาสสปอร์ ตเดินทางก่ อนทริปของทางบริษัท รบกวนแจ้ งพนักงานขายให้ ทราบล่ วงหน้ า**

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ

ศู นย์ รับคําร้ องขอวีซ่า VFS สวิตเซอร์ แลนด์ เดอะพลาซ่ า อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท

แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

โอนเงินเข้ ามาที

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง
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ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

