


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินมิลาน	-	เมืองทิราโน	-	เบอนีนาเอ็กเพรส	-	เซนตมอริทซ
พักที่	HOTEL
LAUDINELLA
หรือระดับใกล
เคียง							

3 อันเดอรแมท	-	รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส	-	เมืองเซอรแมท

พักที่
Ambassador
Hotel	/	Sonne
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียง							

4 ไคลนแมทเทอร	-	แมทเทอรฮอรน	-	เมืองเวเวย	-	อนุสาวรียชาลีแชป
ลิน	-	ปราสาทชิลลอง	/	ปราสาทชิลยอง	-	เมืองโลซานน	-	พิพิธภัณฑ
โอลิมปิก	โลซานน

พักที่	HOTEL	DE
LA	PAIX,
LAUSANNE	หรือ
ระดับใกลเคียง			
				

5 เมืองเจนีวา	-	นาฬิกาดอกไม	-	กรุงเบิรน	-	มารคกาสเซ	-	ถนนกรัม
กาสเซ	-	หอนาฬิกาประจําเมือง	หรือ	นาฬกาไซทกล็อคเคน	-	อินเทอร
ลาเกน

พักที่	Metropole
Hotel	/	Bellevue
Hotel		หรือระดับ
ใกลเคียง								

6 กรินเดอรวาล	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-
สถานีไคลนไชเด็ค	-	เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล
หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	แมนํารอยส

พักที่	Monopole
Hotel	/	Astoria
Hotel	/	Flora
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียง			

7 ทะเลสาบลูเซิรน	-	หมูบานวิทซนาว	-	เขาริกิ	-	อัพเพนเซล	-	เมืองซูริค
(Zurich)

พักที่	DORINT
HOTEL	ZURICH
/	หรือระดับใกล
เคียง					

8 ชไตนอัมไรน	-	เมืองชาฟฟเฮาเซิน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	รัปเปอรส
วิว	-	เมืองซูริค	(Zurich)	-	โบสถ	เซนต	ปีเตอร	-	ถนนบานโฮฟซตราส
เซอ

พักที่	DORINT
HOTEL
ZURICH	หรือ
ระดับใกลเคียง			
										

9 สนามบินซูริค

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿116,900
฿109,900 ฿116,900	฿109,900 ฿112,900	฿105,900 ฿25,900

18	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿112,900 ฿108,900 ฿108,900 ฿25,900

8	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿112,900 ฿108,900 ฿108,900 ฿25,900



22.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ
ชั้น	4	เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร	A	–	B)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา
00.40	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมิลาน	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	940
07.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชิติเมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว
นําคณะออกเดินทางสู	เมืองทิราโน	ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง	มุงสูพรมแดนอิตาลี-

สวิสเซอรแลนด	ผานชมหุบเขาและยานทะเลสาบอันสวยงามทั้งหา	ของอิตาลี	ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามแหง
ขุนเขาและทะเลสาบถึง	“เมืองทิราโน”	Tirano	เมืองตากอากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําคณะ	นัง่รถไฟสายโรแมนติก“เบอรนินาเอกซเพรส”	Bernina	Express	ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวที่ไดชื่อ

วา“สวยที่สุด	และแพงที่สุด”	ของประเทศสวิสเซอรแลนด
อิสระทานเพลิดเพลินกับการน่ังชมบรรยากาศทิวทัศนที่สวยงามจนไดรับการแตงตั้งใหเป็น	“มรดก

โลกUNESCO”	รถไฟเริ่มเดินทางจาก“เมืองทิราโน”	ซึ่งทานจะไดสัมผัสบรรยากาศอันโรแมนติก	ของแถบ
พุสซลาฟ	และระหวางทางทานจะไดเห็นทิวทัศนของป าอันสวยงามใน	บริเวณหุบเขาอัลบุลา(Albula)และ
สะพานตางๆ	รวมไปถึงสะพานขามธารน้ําตางๆ	ที่อยูบริเวณปาอันสวยงาม	พรอมกับการมองเห็นหิมะ	และธาร
น้ําแข็งที่ปกคลุมอยูบนยอดเขาเบอรนินา
รถไฟจะแลน	ผาน“	ธารกลาเซีย	”	ขามเทือกเขาแอลป	รถไฟจะไตระดับขึน้ไปที่ความสูงถึง2,253	เมตรเหนือ

ระดับน้ําทะเลเขาสู	“	ชองเขาเบอรนินา	”	และสงทายการเดินทางดวยการที่	รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบันไดวน
เพื่อลดระดับความสูงอยางรวดเร็วสูสถานีปลายทาง	ณ	“	เมืองเซ็นตมอริทซ	จนกระทั่งเขาสู	“เมืองเซ็นตมอร
ริทซ”	เมืองตากอากาศและศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ
บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบลอมเทือกเขาและวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม

คํ่า	
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ภัตตาคาร
พักที่	HOTEL	LAUDINELLA	หรือระดับใกลเคียง	



รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

เมืองเล็กๆ	อยูในแควนเวทติน	ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	เป็นเมือง
ชายแดนระหวางประเทศอิตาลี	และสวิส	บานเรือนสไตลอิตาเลียนริม
ทะเลสาบ	และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง	เนนความเรียบ
งายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ	และตนไม	ดอกไม	สวนน้ํา	น้ําพุ
ทะเลสาบ	เนินเขา	ที่ลอมรอบ	ทําใหดูโดดเดน

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด	อิตาลี	เป็นเสนทางที่เนนเรื่อง
การชมทิวทัศนที่สวยงาม	ทั้งหิมะ	และทุงหญา

เป็นเมืองรีสอรทหรูในหุบเขา	Engadine	ของประเทศสวิตเซอรแลนด	ตั้งอยูบน
สวนหน่ึงของเทือกเขาแอลปในระดับความสูงที่	1775	ม.	เหนือน้ําทะเล	ซึ่งทาง
ตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา	Piz	Bernina	ตระหงานสูงที่สุด	ที่ระดับ
4049	ม.	อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตรเองคะ	เซนต	มอ
ริตส	แบงออกเป็นสองสวน	คือ	สวนที่อยูบนเขา	และสวนที่ราบโดยมีทะเลสาบ
ขั้นอยูตรงกลาง

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	LAUDINELLA	หรือระดับใกลเคียง							

เชา	
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําคณะออกเดินทางสู	“เมืองอันเดอรแมท”	เมืองเล็กๆนารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร	เอ็กซเพรส
นําทานชม	เมืองแสนสวยเล็กๆ	นารักในหุบเขา	มีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไวเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บ

บรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไวเป็นที่ระลึก

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําคณะน่ังรถไฟชมวิว	“กลาเซียรเอ็กซเพรส”	ระหวางการเดินทาง	ทานจะไดชมภูมิประเทศที่งดงามของ

เทือกเขาแอลป	มีทั้งอุโมงค,	สะพาน,	หุบเหว,	สวิสแกรนดแคนยอน	และหุบเขาที่สูง	2,000	กวาเมตร
ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของ	เสนทาง	Furka-Oberralp-Bahn	ที่

พาดผานในกลางเทือกเขาแอลปสู	“เซอรแมทซ”เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน	ตั้งอยูบนความสูง



(ในชวงเดือนฤดูหนาวระหวางเดือน	พฤศจิกายน–มีนาคม	ของทุกปี	จะมีนักเลนสกีเป็นจํานวนมากเขาพักบน
เซอรแมทซทําใหหองพักเต็ม	และในชวงฤดูกาลดังกลาวไมสามารถ	พักบนเซอรแมทซได	บริษทัจึงขอเปลี่ยน
ที่พักมาพักที่เมืองใกลเคียง	เชน	Tasch,	Visp	หรือ	Brig	แทน)

กวา	1,620	เมตร	(5,350	ฟุต)	เป็นเจาของยอดเขาแมทเธอรฮอรน	สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด	เป็นเมืองซึ่ง
สงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ	์(ในชวงเดือนฤดูหนาวระหวางเดือน	พฤศจิกายน–มีนาคม	ของทุก
ปี	จะ	มีนักเลนสกีเป็นจํานวนมากเขาพักบนเซอรแมทซทําใหหองพักเต็ม	และในชวงฤดูกาลดัง
กลาวไมสามารถ	พักบนเซอรแมทซได	บริษทัจึงขอเปลีย่นทีพ่ักมาพักทีเ่มืองใกลเคียง	เชน	Tasch,
Visp	หรือ	Brig	แทน)

คํ่า	
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	Ambassador	Hotel	/	Sonne	Hotel	หรือระดับใกลเคียง	

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองแสนสวยเล็กๆ	นารักๆในหุบเขา	ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป	และเป็น
เมืองพักผอนของนักสกีทั่วโลก	ในยามหนาสกี	ที่น่ีจะเต็มไปดวยนักสกีที่เดิน
ทางมาจากทั่วสารทิศ	หากแตหมดฤดูสกี	เมืองที่น่ีจะเงียบสงบเหมาะแกการ
พักผอนเป็นอยางยิ่ง	ภายในเมืองมีรานคา	และที่พักตางๆมากมายเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

รถไฟที่ผานเสนทางที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสวิสเซอรแลนด	นัก
ทองเที่ยวสวนใหญที่มาจากตางประเทศมักจะทองเที่ยว	โดยจะมีชั้นบริการ	2
ชั้น	ซึ่งความแตกตางของ	1st	class	กับ	2ns	class	ก็อยูที่ความสะบายของที่น่ัง
โดยเฉพาะขนาดกระจกของ	1st	class	จะมีขนาดใหญกวามากทําใหเห็น
ทิวทัศนไดชัดเจน	นอกจากน้ันยังมีกระจกดานบนเป็นแบบ	Panorama	ดวย

ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง	1,620	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	และสามารถมอง
เห็นยอด	Matterhorn	ไดชัดเจน	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานส
วิสโบราณ	เป็นเมืองทองเที่ยวสําหรับสกีที่ติดอันดับตนๆ	ในเรื่องความสวยงาม
และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ	ที่เป็นเมืองเล็ก	เ

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ambassador	Hotel	/	Sonne	Hotel	หรือระดับใกลเคียง							

เชา	
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําคณะเดินทางสู	สถานีกระเชาลอยฟ า
จากน้ันใหคณะไดตื่นตาตื่นใจกับการ	“นัง่กระเชา	CABLE	CAR”	ขึน้พิชิต	“ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮ

อรน”	(ทานไปแลวตองขึน้ไปเหยียบบนแมทเธอรฮอรน	ไมใชชมวิวจากภูเขากรอนนาแกร็ต)	**ขึ้นอยูกับสภาพ



อากาศ	ในกรณีนัน้	อาจเปลีย่นใหทานเดินทางขึ้นชมยอดเขาแมทเธอรฮอรนโดยรถราง**	ซึ่งมีความ
สูงกวา	3,000	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
นําทานตื่นตาตื่นใจกับ	ยอดเขาแมทเทอรฮอรน	ซึ่งทานสามารถเห็นอยูแคเอื้อม	ชื่นชมกับทิวทัศนเหนือ

มานเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟาเขมของทองฟา
นําทานสู	ลานหิมะอันกวางใหญ	สนุกสนานกับการเลนหิมะ	และชม	“ยอดเขาเมทเธอรฮอรน”	ยอดเขา

ทรงปิรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเป็นแบบเครื่องเลนบิก๊
ธันเดอร	Big	Thunder	ในสวนสนุกดีสนียแลนด
ไดเวลาอันสมควร	นําคณะลงจากยอดเขา

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางผาน	“เมืองเวเวย”	เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ	ที่แมแตศิลปินตลกแหงฮอลลีวูด	“ชาลี

แชลปปลิ้น”	ยังหลงใหล	และไดอาศัยอยูที่น่ีในบั้นปลายชีวิต	ผานพื้นที่ปลูกองุนพันธุ	ลาโว	อันเลื่องชื่อของ
ประเทศสวิสเซอรแลนด
นําคณะออกเดินทางผาน	“มองเทรอซ”	เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน	และหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา	ซึ่งไดรับสมญานามวาเป็น	“ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”	คฤหาสน	และโรงแรมหรูของเมืองน้ี
เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง	7	กิโลเมตร
ระหวางทางแวะถายภาพที่ระลึกกับ	“ปราสาทชิลลอง”	ซึ่งสรางขึน้โดยบัญชาของทานเคาท	ปีเตอร	ออฟ	ซา

วอย	หรือที่รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่	13	เป็นที่ประทับโปรดปราน
ของเคานและดยุคแหงซาวอย
จากน้ันนําคณะสู	เมืองโลซานน	เมืองหลวงของรัฐโวด	(Vaud)	ตั้งอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา	เป็น

เมืองที่มีเสนหสวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอรแลนด	และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร
อันยาวนาน	สําหรับชาวไทยเมืองน้ี	เป็นเมืองประทับอยูของสมเด็จยา	ในรัชกาลที่	9	และพระโอรส	พระธิดาเมื่อ
ครั้งยังเยาววัย	และเป็นเครื่องจุดประกายใหชาวไทยหันมาติดตามขาวสารตางๆ	ที่เกี่ยวของกับโลซานน	และ
ตั้งแตบัดน้ันมาจนถึงบัดน้ี	โลซานนไดกลายเป็นหน่ึงเมืองในดวงใจที่ใครๆ	ก็อยากจะไดมีโอกาสซักครั้งในชีวิตที่
ไดไปเห็นดวยตาตนเอง
นําคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพรอมชม	สวนสาธารณะเดอนีองตู	ที่ตั้งของศาลาไทยสัญลักษณความ

สัมพันธระหวางไทย-สวิสฯ
แวะใหทานไดถายรูปหนา	พิพิธภัณฑโอลิมปิกสากล	มีเวลาใหทานเดินเลนชมรูปป้ันเหลานักกีฬาภายใน

บริเวณสวนดานหนาพิพิธภัณฑ
นําทานเก็บภาพความสวยงาม	บริเวณทีเ่รือOuchy	ริมทะเลสาบลัค	เลอมองตามอัธยาศัย

คํ่า	
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	HOTEL	DE	LA	PAIX,	LAUSANNEหรือระดับใกลเคียง	

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นยอดเขาของเทือกเขา	Pennine	Alps	สามารถเดินทางขึน้โดยกระเชา	เป็น
จุดสูงสุดของทวีปยุโรปที่มียานพาหนะนําทานขึน้ไปได

เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป	(Alps)	มีรูปทรงปิรามิด	ตั้งอยู
ระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดและอิตาลี	สูงจากระดับน้ําทะเล	4,478	เมตร
เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศสวิส	อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดน
ของประเทศอิตาลี

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร



ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน	**ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ในกรณีน้ันอาจเปลี่ยนใหทานเดินทางขึน้ชมยอดเขา
แมทเธอรฮอรนโดยรถราง**

นักทองเที่ยวหลายๆคนที่เคยมาเยือน	ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย	เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส	(Pearls	of	the	Swiss	Riviera)"	ดินแดนที่เหมาะแกการ
ทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล

ริมทะเลสาบก็จะมีอนุสาวรียชารลี	แชปลินอยู	นักแสดงชาวอังกฤษ	ผูมีชื่อเสียง
ที่สุดคนหน่ึง	ในยุคตนถึงยุคกลางคริสตวรรษที่	20	ของฮอลลีวูด	อีกทั้งยังเป็นผู
กํากับภาพยนตร	ซึ่งมีผลงานโดดเดนหลายเรื่องดวยกัน	ตัวละครที่เขาแสดง
ซึ่งมีผูจดจําไดมากที่สุดคือ	"คนจรจัด"	(The	Tramp)	ซึ่งมักปรากฏตัวใน
ลักษณะคนจรจัด	ซึ่งสวมเสื้อนอกคับตัว	สวมกางเกงและรองเทาหลวม	สวม
หมวกดารบีหรือหมวกโบวเลอร	ถือไมเทาซึ่งทําจากไมไผ	และไวหนวด	จุมจิม๋
แชปลินเป็นบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมากที่สุดคนหน่ึงในยุคภาพยนตร
เงียบ	ดังจะเห็นไดจากการที่เขาทั้งแสดง	กํากับ	เขียนบท	อํานวยการสราง
และรวมไปถึงประพันธดนตรีประกอบในภาพยนตรของเขาเอง

เป็นปราสาทที่ตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด	ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา
ซึ่งเป็นปราสาทที่ลอมดวยน้ํา	หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซึ่งเป็นจุดทองเที่ยว
ยอดนิยมของทั้งสวิสและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกที่สรางขึน้มาเพื่อคอยเก็บคา
ผานทางของเรือที่ลองผานทะเลสาปเจนีวา	ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่ทําให	Lord	Byron	เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบท
กวีโรแมนติกเรื่อง	"The	Prisoner	of	Chillon"	ซึ่งมาจากชีวิตจริงของ	ฟรองซัว
เดอ	โบนีวาร	นักเทศนจากเจนีวา	ที่ถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ีและภาย
หลังไดถูกปลอยตัว

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

พิพิธภัณฑโอลิมปิก	(Olympic	Museum)	ตั้งอยูเมืองโลซานน	เมืองโอลิมปิก	ส
วิตเซอรแลนด	และยังเป็นศูนยกลางการศึกษาระดับโลก

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	DE	LA	PAIX,	LAUSANNE	หรือระดับใกลเคียง								



เชา	
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําคณะเดินทางสู	“เมืองเจนีวา”	พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ	ตั้งอยูบริเวณตอนปลายแหลมของ	ทะเลสาบเจ

นีวาทะเลสาบที่มีรูปคลายพระจันทรครึ่งเสี้ยวยามขางแรม
นําทานชม	เมืองเจนีวา	เมืองที่วากันวาเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอมดวยสวน

สาธารณะที่สวยงาม	และองคการนานาชาติตางๆ	อาทิเชน	ตึกสหประชาชาติ	สภาแรงงานโลก	องคการกาชาด
สากล	ชมทะเลสาบเจนีวา	และ	น้ําพุจรวดเจทโด	(Jet	d’eau)	ที่สามารถสงน้ําขึน้ทองฟาไดสูงถึง	140	เมตร	และ
เป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา
อิสระทานถายรูปกับ	“นาฬิกาดอกไม”	และชื่นชมไมดอกไมประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริม

ทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอเจนีวา

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําคณะเดินทางสู	“กรุงเบิรน”	นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงาม

เป็นอยางยิ่งจนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็น	“มรดกโลก”
นําทานเดินทางเขาสู	ยาน“มารคกาสเซ”	ยานเมืองเกาซึ่งปัจจุบัน	เต็มไปดวยรานดอกไมและรานบูทีค
นําทานชม	อาคารเกา	อายุ	200-300	ปี	และชม	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ	ของเมืองน้ีเขา

สู	“ถนนครัมกาสเซ”	เต็มไปดวยรานภาพวาด	และรานขายของเกาในอาคารโบราณ
นําทานชม	“นาฬิกาไซท	กล็อคเคน”	อายุกวา	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆ	ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา	ชม	มหา

วิหารเซนตวินเซนตรัทฮาวน	และกรุงเบอรนยังเป็นเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป
จากน้ันนําคณะเดินทางสู	“เมืองอินเทอรลาเกน”	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด	เมืองตากอากาศ

สวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ	Thunersee	และ	Brienzersee
ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม
***	พิเศษสุด	นําทานโดยสารรถรางไฟฟ าขึ้นสูจุดชมวิว	Harder	Kulm	ใหทานเก็บวิวความสวยงาม

ของเมืองอินเทอลาเคน	และทะเลสาบทุน	และ	ทะเลสาบเบรียนไดอยางชัดเจน	***	(พ.ค.-พ.ย.ของ
ทุกปี)
คํ่า	
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ!	อาหารพื้นเมือง	"ฟองดูชุดใหญ"จุใจถึง	3	แบบ)
พักที่	Metropole	Hotel	/	Bellevue	Hotel	หรือระดับใกลเคียง

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นครแหงความงาม	เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป	มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบ
และน้ําพุ	เป็นสัญลักษณของเมือง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

สัญลักษณของเจนีวาที่ตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน	ดอกไมรอบๆก็จะเปลี่ยน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล	มีชนิด	2เข็ม	และ	3เข็ม	ขนาดตั้งแต
100-1,000ซ.ม.หรือมากกวา	และหนาปัดนาฬิกามีความชันได	ไมจํากัดองศา
สามารถใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตยได	ไฟฟาดับยังสามารถใช
งานได	นาฬิกาดอกไมเป็นสัญลักษณแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวา
ในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร



***	พิเศษสุด	นําทานโดยสารรถรางไฟฟาขึน้สูจุดชมวิว	Harder	Kulm	ใหทานเก็บวิวความสวยงามของเมืองอิน
เทอลาเคน	และทะเลสาบทุน	และ	ทะเลสาบเบรียนไดอยางชัดเจน	***	(พ.ค.-พ.ย.ของทุกปี)

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค	เป็นยานที่
ปลอดรถยนต	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกาไซ
ทคล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละ
ครั้ง

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม
หนาปัดทําดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยู
ดานลางภายในหนาปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะ	แสดงเวลา	วัน	เดือน	ปี	และ
จักรราศี	สรางเพื่อเป็นประตูเมือง	ไฮไลทที่ตองรอชมทุก	ๆ	5	นาที	กอนจะครบ
รอบชั่วโมงจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ	อาหารพื้นเมือง	"ฟองดูชุดใหญ"จุใจถึง	3	แบบ)
	พักที่	Metropole	Hotel	/	Bellevue	Hotel		หรือระดับใกลเคียง								



เชา	
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําคณะทานออกเดินทางขึน้มุงหนาสู	“หมูบานกรินเดลวาลด”	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดแทๆ	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง
ฤดูใบไมรวง
นําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ	“นัง่รถไฟชมวิว”	ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง	แหงแอลปแลวเปลี่ยน

เป็นรถไฟสายภูเขาที่	“สถานีไคลนไชเด็ค”	รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด	เจาะไวที่
ความสูงถึง	3,464	เมตร
จากน้ันนําคณะลงรถไฟ	ณ	“	สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป	”	Top	of	Europe“	สถานีบน	“	ยอดเขาจุงเฟรา”

Jungfraujoch	ซึ่ง	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดน
แหงสวรรค
นําคณะทานเขาชม	ถํ้าน้ําแข็ง1,000ปี	Ice	Palace	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ	จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่	ลานพลาโต	Plateau	และไมควรพลาด
การสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant	
นําคณะทาน	เดินทางลงจากเขา	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม	อีกดานหน่ึงของ	Top

of	Europe	เปลี่ยนรถไฟที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค”	เพื่อเดินทางสูสถานีสุดทาย	“สถานีเลเทอรบรุนเนน”
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	“เมืองลูเซิรน”Luzern	ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด

สวิสเซอรแลนด	เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา	“หลังคาแหงทวีปยุโรป”	(The	roof	of	Europe)	เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว	ก็ยังมี	ภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตาม
เนินเขาและไหลเขา	สลับแซมดวยดงดอกไมป าและทุงหญาอันเขียวชอุม	สําหรับเลี้ยงสัตว	และเป็นเมืองที่ไดชื่อ
วานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุด
นําคณะไปถายรูปกับ	“อนุสาวรียสิงโต	”	อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขา

แดพระเจาหลุยสที่	16	ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส
นําทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม	“สะพานไมคาเปล”	ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน	ซึ่งเป็นสะพานไมที่มีหลังคา

คลุมตลอด	ทอดตัวขาม“แมน้ํารุซซ	”(Reuss)ซึ่งสรางมากวา	660	ปี	เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหมในฝ่ังใตและเขตเมือง
เกาในฝ่ังเหนือ	สะพานแหงน้ีเคย	ถูกไฟไหมเมื่อปี	1993	แตก็ไดบูรณะใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม

คํ่า	
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	Monopole	Hotel	/	Astoria	Hotel	/	Flora	Hotel	หรือระดับใกลเคียง	

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ



มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

ถํ้ าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขา	Panorama	Restaurant

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส



**กรณีที่หองพักในลูเซิรนเต็ม	หรือติดงานเทรดแฟร	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดพักที่	เมืองเวกกิส	หรือ
เมืองใกลเคียงแทน**

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Monopole	Hotel	/	Astoria	Hotel	/	Flora	Hotel	หรือระดับใกลเคียง			

เชา	
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน	หรือ	ทะเลสาบเวียวาลดสแตรทเตอร	(ทะเลสาบสี่พันธรัฐ)	ซึ่งไดชื่อ

วาสวยสุดในสวิตเซอรแลนดมีขนาดใหญเป็นอันดับที่	4	ของประเทศสวิตเซอรแลนด	มีความงดงามของ
ทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส	ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิ่งขึน้	ซึ่ง
เป็นทะเลสาบที่สวยงาม	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอมเพื่อชมความงามของบาน
เรือนบนเนินเขา	ตลอด	2	ฝ่ัง	ที่สวยงามนารัก	ทามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค
นําทานขึน้ฝ่ัง	ณ	“เมืองวิทซเนา”	นําทานเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟซึ่งไดชื่อวาเป็นรถไฟที่สามารถขึน้

ยอดเขาไดแหงแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอรแลนด	ตามรอยละคร	“อยาลืมฉนั”	สัมผัสกับฉากจบที่แสนโร
แมนติก	บนยอดเขาริกิ	RIGI	KULM	ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด	เป็นที่รูจักกันในฐานะ
"ราชินีแหงเทือกเขา"	โดยยอดที่สูงที่สุด	มีความสูงถึง	1,797.5	เมตร	ซึ่งทานสามารถชมวิวทิวทัศนอันงดงาม
ของเทือกเขาแอลป	(The	Alps)	ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแทๆของประเทศส
วิตเซอรแลนดไดแบบ	360	องศา

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานสู	บริเวณจุดชมวิว	ใหอิสระทานถายรูปตามอัธยาศัย
ถึงเวลาสมควร	นําทานลงจากยอดเขาโดย	นัง่กระเชาสู	เมือง	“วิคกิส”
นําทานออกเดินทางสู	เมืองอัพเพนเซล(Appenzell)	เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ	ตั้งอยูในหุบเขา	อีเบน

นาลพ	(Ebenalp)	ติดกับประเทศลิคเทนส	ไตนเป็นเมืองที่รายลอมดวยเทือกเขาแอลปกับทุงหญาที่เขียวขจีผสม
กับสีสันของดอกหญาหลากสี	อาคารบานเรือนยังคงอนุรักษไวในสไตลดังเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัวดวย
จั่ว	หนาบานลักษณะโคงมนและหลังคาที่ทําจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่น่ี
ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสู	เมืองซูริค

คํ่า	
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	DORINT	HOTEL	ZURICH	/	หรือระดับใกลเคียง	



	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เสนทางเดินเรือในลูทะเลสาบเซิรน	เป็นเสนทางเดินเรือในทะเลสาบ	ที่ยาว
ที่สุดในทวีปยุโรป	ยังมีเรือกลไฟคลาสสิก	ที่ใชกังหันน้ําใหบริการ	รอบ	ๆ
ทะเลสาบมีเสนทางการเดินป ามากมาย	รวมทั้งเสนทางขี่จักรยานพื้นราบ	และ
เสนทางจักรยานภูเขา

เป็นเมืองเล็กในเขตุลูเซิรนของสวิตเซอรแลนด	ซึ่งขึน้ชื่อเรื่องการเป็นสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมตั้งแตศตรวรรษที่	19	เพราะ	ความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู
ริมแมน้ําริกิ

หน่ึงจุดชมวิวสวยๆ	ที่ไดรับการยกยองเป็น	ราชินีแหงภูเขา	เพราะสามารถมอง
เห็นยอดเขาอื่นๆ	ไดรอบ	360	องศา	ที่ระดับความสูง	1,797	เมตร	(5,896	ft)

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

อัพเพนเซล(Appenzell)	เมืองการตูนในนวนิยายของชาวสวิส	ที่ตั้งอยูในหุบเขา
อีเบนนาลพ	(Ebenalp)	อยูทางทิศตะวันออกของประเทศสวิตเซอรแลนด	ซึ่ง
ไกลกับประเทศลิคเทนสไตร(Liechtenstein	)	เป็นเมืองที่รายลอมดวยเทือกเขา
แอลปกับทุงหญาที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญาหลากสี

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DORINT	HOTEL	ZURICH	/	หรือระดับใกลเคียง					

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย	ซูริกมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทั้งแหลง
ชอปป้ิงที่ทันสมัย	เมืองซูริกแวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบที่มีน้ําใสสะอาด
จนสามารถดื่มได	เมืองที่งดงามแหงน้ีจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเที่ยวชม
และรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ยังเป็นมหานครแหง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี	นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชรพลอยและ
รานนาฬิกาที่สวยงามเลิศหรูแลว	ยังมีสถานที่และกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู



เชา	
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทานออกเดินทางสู	เมืองสไตน	อัม	ไรน	Stein	am	Rhein	โดยมีฐานะขึน้กับเมืองซาฟเฮาสเซน	เป็นเมือง

โบราณเล็กๆ	มีแมน้ําไรนไหลผานกลางเมือง	และมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบานเรือนปลูกสรางมา
แตโบราณ	เมืองน้ีไดรับรางวัล	The	First	Wakker	Prize	เมื่อปี	1972	ในฐานะที่อนุรักษมรดกทางสถาปัตยกรรม
ไวไดเป็นอยางดี
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองซาฟเฮาสเซน”	Schaffhausen	เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ	ซึ่งเกิดจากแม

น้ําไรนสายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป	แมน้ําแหงน้ีเกิดขึน้จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป
ไหลผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเป็น	“น้ําตกไรนทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง”	ชมความ
ตระการตาของสายน้ําตก	พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเป็นที่ระลึก

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสู	เมืองรัปเปอรสวิว	(RAPPERSWIL)	เมืองนารักริมฝ่ังทะเลสาบซูริค	มีปราสาทกลางเมือง

เป็นเอกลักษณ
นําทานชม	สวนกุหลาบทีใ่หญทีสุ่ดในสวิตเซอรแลนด	นําทานเดินเลนชมเมืองเกา	ที่นารักๆ	เลือกซื้อ

ของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากน้ันเดินทางสู	“เมืองซูริค”	/	นําทานเที่ยวเมืองซูริค	ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ	การธนาคารของ

ยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแกประเทศสวิตเซอรแลนด
นําคณะชมความสวยงามของโบสถ	"โบสถเซ็นตปีเตอร"	โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มี

ขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอื่นๆในยุโรป
อิสระใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท	บริเวณถนน	“ลิมแม็ทคีย”	มีเวลาใหทานได

เดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ	เมืองพรอมชอปป้ิงของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอรแลนด
นําทานเขาสู	ถนนบาหนฮอฟ	(Bahnhofstrasse)	เป็นถนนสายชอปป้ิงหลักของเมืองซูริค	ตัดจากอนุสาวรีย

หนาสถานีรถไฟตรงไปยังทะเลสาบซูริค	มีรานคาชั้นนําและหางสรรพสินคาตั้งอยูเรียงรายตลอดสองฝ่ัง	ไดรับ
การขนานนามวาเป็นหน่ึงใน	"ถนนทีแ่พงทีสุ่ดในโลก"	ดวยรานแฟล็กชิพ	สินคาแบรนดเนมตางๆ	มีรานคา
จําหนายนาฬิกาชื่อดังมากมาย	เชน	Rolex	เป็นตน

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	DORINT	HOTEL	ZURICH	หรือระดับใกลเคียง	

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองที่สวยงาม	และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ตางๆ
ในประวัติศาสตร	ที่ยังอนุรักษไว	และมิไดถูกทําลายไป

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน	(Schaffhausen)	เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร
แลนด	เป็นที่ตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง	อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร	บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของ
น้ําตก	หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท



เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

รัปเปอรสวิว	(Rapperswil)	เมืองนารักริมฝ่ังทะเลสาปซูริค	มีปราสาทกลาง
เมืองเป็นเอกลักษณ

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย	ซูริกมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทั้งแหลง
ชอปป้ิงที่ทันสมัย	เมืองซูริกแวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบที่มีน้ําใสสะอาด
จนสามารถดื่มได	เมืองที่งดงามแหงน้ีจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเที่ยวชม
และรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ยังเป็นมหานครแหง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี	นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชรพลอยและ
รานนาฬิกาที่สวยงามเลิศหรูแลว	ยังมีสถานที่และกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู

หน่ึงในสี่โบสถหลักที่ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซูริก	โดยโบสถตั้งอยูบริเวณเนินเขา
ลินเดนฮอฟ	เนินเขาที่ตั้งอยูในเขตศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง	โดยดาน
บนสุดของโบสถเซนตปีเตอรน้ันเป็นที่ตั้งของหนาปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหนา
ปัดนาฬิกาที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย	โดยมีเสนผาศูนยกลางถึง	8.7	เมตร

เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ	1.4	กิโลเมตร	เป็นถนนที่เป็นที่รูจักใน
ระดับนานาชาติวาเป็นถนนชอปป้ิงที่มีราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก	โดย
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา	รานคาอัญมณี
รานเครื่องประดับ	รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจํานวนมาก

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DORINT	HOTEL	ZURICH	หรือระดับใกลเคียง														

เชา	



บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
กรุณาตรงตอเวลานัดหมายพรอมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู	สนามบินซูริค	นําคณะเช็คอินและทํา	TAX

REFUNED

บาย
13.40	น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG971

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

เชา
05.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจแกไข

ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	50,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-มิลาน	//ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือเดินทางสลับกอนหลัง)
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจาก

อยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือ
การประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป องกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพทีแ่ฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ่ัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	24	สวิสฟรังค
คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด



*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	ใน
การออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก

ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)
*หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการ

ใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอนหลัง	6	เดือน
กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใชเวลาดําเนิน
การขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก

คนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมไดเดิน

ทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรมมา
จากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง
หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว	ซึ่งทาง

ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอย
ดูแล	และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู

กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึน้ดัง

ตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม

ผานการพิจารณา



-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูก
หักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสีย
แตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา

มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด	100%
ทางบริษทัเริ่มตน	และจบ	การบริการ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตางประเทศ

และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป
FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ
หมายเหตุ	:	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ

ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการ
ตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่ตองการันตี
มัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ	หรือตาง
ประเทศและไมอาจขอคืนเงินได					
ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด			
ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


