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วัน โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์   - - - Hotel Fairmont Le Montreux 
2 มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท บุฟเฟ่ต์ - - Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt 

3 
เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอา้ทเ์ลท – 
เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ 

บุฟเฟ่ต์ - - Hotel Cruise, Como 

4 
เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – 
สะพานไมช้าเปล – อนุสาวรียสิ์งโตหิน 

บุฟเฟ่ต์ เที่ยง - Hotel Ibis Style, Lucerne 

5 เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน้ บุฟเฟ่ต์ - - Hotel City Oberland, Interlaken 
6 อินเทอร์ลาเกน้ – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค บุฟเฟ่ต์ - - Hotel Park Inn Zurich Airport 
7 ซูริค – กรุงเทพฯ บุฟเฟ่ต์ - - - 

 
 

WONDERFUL GROUP&GO 
แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 7 วัน 6 คืน  

ก าหนดการเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

55,900.- 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์   

…… น. ออกเดินทางสู่ สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินท่ีท่านเลือก 
…… น. เดินทางถึง สนามบินซูริค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และ

พิธีการทางศุลกากร  
 น าคณะเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) นครหลวงอนังามสง่าของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นเมืองมรดกโลกอนัล ้าค่าท่ี

ถ่ายทอดและไดรั้บการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบนั องค์การยเูนสโกป้ระกาศให้ส่วนหน่ึงของเมืองเบิร์นเป็นมรดก
โลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

 ชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้าน
ดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ลดัเลาะชม 
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆ ชัว่โมงในการตีบอก
เวลาแต่ละคร้ัง ถ่ายรูป โบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์อิสระให้
ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนี เป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรม

ราชชนก กบัหม่อมสังวาลย ์ทรงมาพกัหลงัอภิเษกสมรส อีกทั้งโลซานน์ยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) พร้อมดว้ยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันาฯ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลฯ ไดเ้สด็จ
มาประทบั และทรงศึกษาเม่ือคร้ังเยาววว์ยัอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) น าคณะชมวิว
ตวัเมืองเก่าของโลซานน์บนเนินเขาท่ีตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบส์ถท่ีสร้างในสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิส ผ่านชม โบสถ์แซงต์ฟรังซัวส์ (Saint François) สถาปัตยกรรมใจกลางเมืองโลซานน์
มาตั้งแต่ ศตวรรณท่ี 13 น าคณะเยีย่มชม สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ที่มี รูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิด
ตา ซ่ึงหมายถึง ปิดตาปิดหูปิดปากจากการท าชัว่ อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และ
เยี่ยมชม ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมือง น าคณะเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ 
(Montreux) เป็นเมืองพกัตากอากาศท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิต เซอร์แลนด์ และท่ีน่ียงั
เป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ีเล่ืองช่ือจนไดรั้บความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป  (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 25 นาที) 

ค ่า อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 
 เข้าสู่ที่พกัโรงแรม Hotel Fairmont Le Montreux เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สอง  มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทชิลยง (Chateau De Chillon) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้ งอยู่บนจุด

ยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงามท่ีสุดของมองเทรอซ์ ถึงแมป้ราสาทแห่งน้ีจะไม่ใหญ่โตนกั แต่ถือเป็น
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สัญลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว น าคณะเดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) น าคณะนั่งรถไฟสายปลอดมลพิษ เดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท 
(Zermatt) ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร เมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์ท่ีใช้แก๊สและน ้ ามนัว่ิง อีกทั้งไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นเมืองปลอดมลพิษของโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 16 นาที) 

เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เชิญเดินเล่นชมความน่ารักของ เซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ดว้ยความท่ี

เป็นเมืองท่องเท่ียว ท าให้บ้านเรือนท่ีเกือบทุกหลงัยงัคงความเป็นสวิสแท้ๆ ท าด้วยไมแ้ละหิน หลงัคาจัว่ มี
ปล่องควนัและหน้าต่างบานคู่ท่ีทาสีตดักบัตวัตึก ร้านรวงแต่ละร้านเป็นร้านเล็กแต่มีของต่างๆ อย่างครบครัน 
ทั้งสินคา้แบรนดเ์นม นาฬิกา เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาท่ีมีอยูห่ลากหลายร้าน  

 

Option เสริม น่ังรถไฟขึน้ชมยอดเขากอร์เนอแกท จ่ายเพิม่ท่านละ 95 ฟรังค์ 

 
 

 
ค ่า อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 
 เข้าสู่ที่พกัโรงแรม Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะนั่งรถไฟสู่ เมืองทาสซ์ เพื่อนัง่รถเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เป็นเมืองหลวงของแควน้ 

Ticino เปรียบเหมือนประตูไปสู่ประเทศอิตาลี จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "อิตาลแห่งสวิตเซอร์แลนด์" 
เป็นเมืองแห่งปราสาท เพราะภายในเมืองจะมี สามปราสาทส าคญั ปราสาทใหญ่อยู่ใจกลางเมือง ปราสาทกลาง
อยู่สูงขึ้นไปบนเนิน และปราสาทเลก็สร้างไวบ้นยอดเขาโดยปราสาททั้งสามนัน่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโกทางวฒันธรรมขององคก์รยเูนสโกอีกดว้ย น าท่านเดิน ชมเมืองเบลลินโซน่า ซ่ึงท่านจะพบกบัเมืองใน
ยุคกลางท่ีมีการอนุรักษ์บา้นเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลงัไวไ้ดอ้ย่างดีเยี่ยม โดยมี สถานท่ีท่ีน่าท่องเท่ียว
ส าคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองน้ี มีปราสาทขนาดใหญ่  3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di 
Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทไดรั้บการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลก
ดว้ย  อิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตั้งอยูท่างใตข้องประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เป็นเอ๊าท์

เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วมร้านคา้กวา่ 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา 
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แฟชั่นแบรนด์แนมช่ือดังอาทิ เช่น Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin 
Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, 
Lacoste, Levi’s และอ่ืน ๆ อีกมากมาย น าท่ านเดินทางสู่  เมืองโคโม่  (Como) ซ่ึ งเป็นเมืองศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผา้ไหมของอิตาลีท่ีมีช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ี
สวยงามท่ีสุดของอิตาลี จากนั้นให้ท่านได ้ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของ
อิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉาก
หลงัอนังดงามอลงัการให้กับดินแดนแห่งน้ี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริม
ทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่ง
ธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบท าใหดู้โดดเด่น 

ค ่า อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 
 เข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Cruise, Como เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆบนเขาสูง ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของ

เมืองเป็นยอดเขาทิตลิส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) จากนั้น น าท่านนัง่กระเชา้โรแตร์ท่ีหมุน
ได ้360 องศา เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีช่ือเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ แหล่ง
เล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่
ละลายตลอดทั้งปี สถานีบนยอดเขาทิตลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชม 
ถ ้าน ้าแข็ง (ICE GROTTO) ซ่ึงเป็นถ ้าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้ าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ 
ส่วนท่ีชั้น 2 เป็นภตัตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนชั้น 4 ซ่ึง
เป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นท่ีท่านสามารถเดินย  ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่ีไดช่ื้อว่า เป็นหลงัคาแห่งทวีปยุโรป เพราะมีเทือกเขาสูงเสียด

ฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซม
ดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าชมเมืองลูเซิร์น โดยเร่ิมจาก สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น  ชม 
อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ท่ีแกะสลักอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึงมีกากบาท
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย์
และจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตไปในประเทศฝร่ังเศส 

ค ่า อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

 เข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Ibis Style, Lucerne เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และมีความส าคญัประหน่ึง เมืองหลวงของ

แบรนเนอร์โอเบอลนัด ์ตั้งอยู่ระหวา่ง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ มีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉาก
หลงั อีกทั้งยงัเมืองแห่งการพกัผอ่น อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

Option เสริม น่ังรถไฟขึน้ชมยอดเขาจุงฟราว จ่ายเพิม่ท่านละ 180 CHF (รถไฟเร่ิมจากสถานนีรถไฟ Interlaken Ost) 

 
 

 อาหารกลางวันและอาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

 เข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel City Oberland, Interlaken เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่าง
สวยงามอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ ชม หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock 
Tower) แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคา
ซ่ึงเป็นสีน ้าเงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน ้าตาลของบา้นเมืองสวยงามอยา่งยิง่ มีเวลาใหท่้านเดินขึ้นบนัได
สู่จุดชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านชม โบสถ์

เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถส์ร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้
เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหน่ึงใน
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ี ชาวสวิสยงัมีความเช่ืออีกว่า ถา้ใครมีเร่ืองทุกขร้์อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอ
พรกบัโบสถแ์ห่งน้ี จะช่วยบรรเทาใหดี้ขึ้นอยา่งรวดเร็ว  

เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

น าท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมือง
และยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น า
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ท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนั
อาศยัอยู่ น าท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกา
และโรงแรมระดบัหรู 

 อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

 เข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Park Inn Zurich Airport เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่เจ็ด เมืองซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน

สนามบิน  
…… น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินท่ีท่านเลือก 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ : 
❖ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุเทศกาล วนัหยดุอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์ 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์
หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

❖ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัรถ
ของท่านและทีมฯ 
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อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
คณะ 4-5 ท่าน 

ท่านละ 
คณะ 6-7 ท่าน 

ท่านละ 
คณะ 8-9 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

พ.ย. 2562 – พ.ค. 2563 82,900.- 65,900.- 55,900.- 20,500.- 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่ารถน าเท่ียว มาตรฐานยโุรป พร้อมคนขบัรถช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว 5 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าภาษีนกัท่องเท่ียว 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ยนิดีรับบริการยืน่วีซ่า กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 5 ยโูร x 6 วนั = 30 ยโูร/ท่าน   
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
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➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร์ 
➢ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์  และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

โรงแรมและห้องพกั 

❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
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รายละเอยีดที่ต้องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

• ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 

• ช่ือ-นามสกุลเดิม กรณีเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 

• สถานภาพ  O โสด   O แต่งงานจดทะเบียน  O แต่งงานไม่จดทะเบียน  O หม้าย  O หย่า  O อื่นๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

▪ สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

▪ วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

• ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

• เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

• ช่ือที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 

• ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

• เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ).......................................... 

• ช่ือบุคคลทีร่่วมเดินทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ์....................................... 

• ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปหรือไม่   O ไม่เคย      O เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 

 

(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 

 


