รห ัสโปรแกรม : 14927

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เซนต์ มอริทซ์ - คูร์ - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส - อันเดอร์ แมท
เซอร์ แมทซ์ - อินเทอร์ ลาเค่น - ขึน้ ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต
ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้ คาเปล - เวเว่ย์ - สวิสริเวียร่ า - โลซานน์ – เบิร์น - นา้ ตกไรน์ - ซูริค
*** ตะลุยหิมะช่ วงฤดูหนาว ราคาพิเศษสุ ดๆ ***
กาหนดการเดินทาง

29 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562//31 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563//14-21 ม.ค.//28 ม.ค.-04 ก.พ. 2563
09-16 ก.พ.//20-27 มี.ค.//27 มี.ค.-03 เม.ย. 2563
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – มิลาน

21.30

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways
โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่2

มิลาน – นั่งรถไฟเส้ นทางเบอร์ นิน่า เอ็กซ์ เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์

00.35
07.10

ค่า

เหินฟ้ าสู่ กรุ งมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG940 (บินตรงสู่ มิลาน)
เดินทางถึงสนามบินกรุ งมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่ านพิธีการด้ านศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นำท่ำนออกเดินทำง
สู่ เมืองลูกำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่ พรมแดนอิตำลี-สวิสเซอร์ แลนด์ ผ่ำนชมหุ บเขำและ
ย่ำนทะเลสำบอันสวยงำมทั้ง5ของอิตำลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมแห่ งขุนเขำและทะเลสำบถึ ง “เมืองทิราโน่ ”
Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุ บเขำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็ นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่
มี ชื่ อ เสี ย งที่สุ ด ของประเทศสวิส เซอร์ แลนด์ เพลิ ดเพลิ น กับ บรรยำกำศทิ วทัศ น์ ที่ ส วยงำมของ ภู เขำหิ ม ะ
ทะเลสำบ ทุ่งหญ้ำ หมู่บำ้ น
ที่ ส วยงำมตั้ง เรี ย งรำยกระ
จัด กำรจำย เป็ นภำพที่ น่ ำ
ประทับใจเป็ นอย่ำงยิ่ง และ
ผ่ำ นเส้ นทำงหลำยจุ ด ที่ ถู ก
ประกำศให้ เ ป็ น “เส้ นทาง
สายมรดกโลก” ระหว่ำงกำร
เดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำน
เกล เชอร์ ข้ ำ มเทื อ กเขำ
แ อ ล ป์ ที่ ร ะ ดั บ ค ว ำ ม สู ง
7,390 ฟิ ต ท่ านจะได้ สัมผัส
และพูดได้ เต็มปากว่ าได้ ชมทิวทัศน์ ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ มาแล้ ว ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจมิรู้เบื่อหน่ ำย
ทิวทัศน์สองข้ำงทำงจะเปลี่ยนไปทุกนำที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขำทั้งลูก สะพำนสู งข้ำมเหวลึกและธำรน้ ำแข็งที่อยู่
ใกล้แค่เอื้อมจะช่ วยเสริ มควำมเพลิ ดเพลิ นให้ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำง จนกระทัง่ เข้ำสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ ริทซ์ ”
เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกี ฬำสกี ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่แสนสงบ บรรยำกำศ
โดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขำและวิวทิวทัศน์ของทะเลสำบอันสวยงำม จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่
โรงแรมที่พกั เมืองดำวอส / คูร์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นำท่ำนเดินทำงสู่ ที่พกั

พักที่:

Hilton Garden Inn Hotel / Sommerau Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่3

ดาวอส / คูร์ – อันเดอร์ แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส - เซอร์ แมท – แทซ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์ แมท” Andermatt ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีควำมสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้
บันทึกภำพไว้เป็ นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอันเงียบสงบไว้เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสั มผัสประสบการณ์กบั การนั่งรถไฟ “กลาเซียร์ เอ็กซเพรส” Glacier Express (เส้นทำงสวยที่สุด) ผ่ำน
ชมภูมิประเทศที่งดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีท้ งั อุโมงค์, สะพำน, หุ บเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุ บเขำที่
สู ง 2,000 กว่ำเมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำที่ ป กคลุ ม ด้ว ยธำรน้ ำ แข็ ง เจ้ำ ของ
เส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ที่พำดผ่ำนใน
กลำงเทือกเขำแอลป์ สู่ เมืองเซอร์ แมท ที่รำยล้อม
ด้วยเทื อกเขำแอล์ป นำท่ ำ นชมเมื อง “เซอร์
แมทซ์” เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจสวรรค์บน
ดิ น ตั้งอยู่บนควำมสู งกว่ำ 1,620 เมตร (5,350
ฟุ ต ) เป็ นเจ้ำ ของ ยอดเขำแมทเธอร์ ฮ อร์ น
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถำนที่ไว้ให้มีแต่อำกำศบริ สุทธิ์ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊สและ
น้ ำมันเข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถม้ำที่มีไว้บริ กำรนักท่องเที่ยว ซึ่ งท่ำนจะประทับจำกประสบกำรณ์ในกำร
เดินทำงครั้งนี้ อิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมืองตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่:
วันที่4

Elite Hotel Tasch / หรื อระดับใกล้เคียง
แทซ - เซอร์ แมท - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – สวิส ริเวียร่ า
โลซานน์ – อินเทอลาเคน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ ท่านได้ เดินชมเมืองเซอร์ แมท ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น” จำกเมืองเซอร์ แมท ซึ่ งมีควำมสู ง
กว่ำ 4,478 เมตรเหนื อระดับน้ ำทะเล ซึ่ งท่ำน
สำมำรถเห็ นอยู่ แค่เอื้อม ชื่ นชมกับทิวทัศน์
เหนื อ ม่ ำ นเมฆ เพลิ ด เพลิ น กั บ ทิ ว ทัศ น์ อ ั น
งดงำมของหิ มะซึ่ งปกคลุ มยอดเขำตัดกับสี ฟ้ำ
เข้มของท้องฟ้ ำ ยอดเขำทรงปิ รำมิดที่มีปลำย
คุ ้ม งอเหมื อนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ ตู น
วอล์ทดี ส นี ย ์นำไปเป็ นแบบเครื่ องเล่ นบิ๊ ก ธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนี ยแ์ ลนด์
ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงำมยิง่ นัก

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลาเดินทาง นาท่ านออกเดินทางผ่ าน “มองเทรอซ์ ” เมืองพักผ่อนตำกอำกำศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดู
ร้ อน และหนำวริ ม ทะเลสำบเจนี วำ ซึ่ งได้รับสมญำนำมว่ำ เป็ น “ไข่ มุก แห่ งริ เวียร่ าสวิส ฯ” คฤหำสน์ และ
โรงแรมหรู ของเมื องนี้ เรี ยงรำยริ ม
ถนนเรี ยบทะเลสำบที่ ย ำวถึ ง 7
กิ โลเมตร แวะถ่ ายภาพที่ระลึกกับ
“ปราสาทชิ ล ลอง” ซึ่ งสร้ ำ งขึ้ น
โดยบัญ ชำของท่ ำ นเคำท์ ปี เตอร์
อ อ ฟ ซ ำ ว อ ย ห รื อ ที่ รู ้ จั ก กั น
แพร่ หลำยในสมญำนำมชำร์ ลมำญ
น้อยในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 13 เป็ น
ที่ ป ระทับ โปรดปรำนของเคำน์
และดยุ ค แห่ ง ซำวอย น าท่ า นสู่
เมืองโลซานน์ นาท่ านชื่ นชมบรรยากาศของเมืองพร้ อมชมตัวเมืองเก่ า แวะให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปหน้ าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิ ก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนีวา นับได้วำ่ เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำก
ที่สุดเมืองหนึ่ งของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัติศำสตร์ อนั ยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำว
โรมันมำตั้งหลักแหล่งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสำบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงำม และมีอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ “โลซำนน์”ยัง
เป็ นเมื อ งที่ ส มเด็ จ พระบรมรำช
ชนกทรงโปรดมำก ตั้ง แต่ ค รั้ งที่
เสด็ จ ฯไปดู ง ำนและศึ ก ษำด้ ำ น
สำธำรณสุ ข และเมืองโลซำนน์ ถูก
เลื อก เป็ นที่ประทับถำวรของใน
หลวง 2 พระองค์ (รัชกำลที่ 8 และ
รัชกำลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่ งมี
พระชนนี เป็ นผูน้ ำครอบครัวเพีย ง
ลำพัง ในกำรอภิ บ ำลพระธิ ดำและ
พระโอรสที่เป็ นในหลวงของชำว
ไทย 2 พระองค์ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “ เมืองอินเทอลาเก้ น ” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ เมือง
ตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่ งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่ งคือ Thunersee และ
Brienzersee ท่ำมกลำงเทื อกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็ นเขำจุงเฟรำอันลื อชื่ อ , นำฬิ กำ
ดอกไม้, สถำนคำสิ โน ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

City Oberland Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่5

อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟขึน้ เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุ งเฟรา” ที่ได้ชื่อว่ำ “สู งที่สุดในยุโรป” เป็ นพื้นที่ “มรดกโลก” ทำงธรรมชำติ
แห่ งแรกของยุโรป นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ “หมู่บ้านเลาเทอบรุ นเน่ ” เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชำติของ
ภูเขำสู ง ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงำมของ
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ แล้ ว เปลี่ ย นเป็ น
รถไฟสำยภู เ ขำที่ “ สถานี ไ คลน์ ไ ช
เด็ก ” รถไฟที่จะนำท่ำนเดิ นทำงลอด
อุ โ มงค์ที่ ช ำวสวิ ส ฯได้ขุ ด เจำะไว้ที่
ควำมสู ง ถึ ง 3,464 เมตรสู่ “สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุง
เฟรำที่มีควำมหมำยว่ำ “สาวน้ อย” ที่
มี ค วำมสู งกว่ ำ ระดั บ น้ ำทะเลถึ ง
11,333 ฟุต ซึ่ งได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ น Top of Europe นำชม “ถา้ น้าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ
“ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธารน้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ้าน้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงามอยู่ใต้ ธารน้าแข็ง 30 เมตร
สั มผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Aletsch ทีย่ าวทีส่ ุ ดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่ำนสนุ กสนำนบนลำนหิ มะอย่ำง
เต็มอิ่ม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นำท่ำนเดิ นทำงลงเขำด้วยรถไฟฟั นเฟื องจำกสถำนี จุงเฟรำสู่ สถำนี กริ นเดลวำลด์ ชมวิวควำมสวยงำมระหว่ำง
ทำง / น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ น ำท่ ำ นออก
เดิ น ทำงสู่ เ มื อ งลู เ ซิ ร์ น น าท่ า นชม

เทีย่ ง
บ่ าย

“เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ ชื่อ
ว่ ามีนัก ท่ อ งเที่ย วบัน ทึกภาพไว้ มาก
ที่สุ ดในสวิส ฯ นาท่ านถ่ ายภาพคู่ กับ
“อนุ ส าวรี ย์ สิ ง โต” อนุ ส รณ์ ร ำลึ ก ถึ ง

ค่า

กำรเสี ยชี วิตของทหำรสวิสฯผูถ้ วำยกำร
อำรั ก ขำแด่ พ ระเจ้ำ หลุ ย ส์ ที่ 16 ใน
สงครำมปฏิ วตั ิใหญ่ฝรั่งเศส อิสระทุก
ท่ำนตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Grand Europe Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่6

ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรื อทะเลสาบซุก - ซูริค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินข้ำม “สะพานไม้ คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นสะพำนไม้ที่มีหลังคำ
คลุ มตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่ น้ารุ ซซ์ ”
(Reuss) ซึ่ งสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเชื่อม
เขตเมื องใหม่ในฝั่ งใต้และเขตเมื องเก่ ำ
ในฝั่ ง เหนื อ สะพำนแห่ ง นี้ เคยถู ก ไฟ
ไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมี
สภำพใกล้เคียงของเดิม จากนั้นนาท่ าน
เดินทางสู่ เมืองซุ ก นำท่ำนลงเรื อล่องชม
ควำมงำมของทะเลสำบและขุนเขำที่ตดั
กันอย่ำงสวยงำม ได้ เวลาสมควรนาท่ าน
ชมเมื องซุ ก (Zug) เมืองแสนสวยริ มทะเลสาบซุ ก เมืองซุ กเป็ นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลำเดี ยวกัน เป็ น
แคว้นที่ร่ ำรวยมำก เนื่ องจำกบริ ษทั ข้ำมชำติมำเปิ ดอ๊อฟฟิ ต ในแคว้นนี้ มำกที่สุด ทำให้อตั รำกำรเก็บภำษี ของ
แคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตรำกำรครอบครองรถหรู มำกที่สุดในสวิส)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี นำท่ำนเดินชมบริ เวณริ มทะเลสำบที่ทำงรัฐบำล
ท้องถิ่ นได้ลงทุนทำจุดชมชี วิตสัตว์น้ ำใต้ทะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพันธุ์ปลำชนิ ดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่ งนี้ อิสระ
ทุ ก ท่ ำ นในถนนคนเดิ นที่ มี ร้ ำนค้ ำ
พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิส
ฯ รำคำพิเศษกว่ำแคว้นอื่ นๆ จากนั้น

เทีย่ ง
บ่ าย

เ ดิ น ท า ง สู่ “เ มื อ ง ซู ริ ค ” Zurich
ศูนย์ กลางการเงิน, เศรษฐกิจ และ กำร

ค่า

ธนำคำรของยุโรปซึ่ งมอบชี วิตชี วำให้แก่
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมื องแห่ ง นี้
ตั้ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง “แม่ น้ า ลิ ม แม็ ท ” อุ ด มไป
ด้ ว ย มี ป่ ำ ไ ม้ เ ขี ย ว ช อุ่ ม แ ซ ม ด้ ว ย
สถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริ เวณริ มฝั่งทะเลสำบซู ริค...นำท่ำนชม
ควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ " โบสถ์แห่ งนี้ มีจุดเด่นอยูท่ ี่นำฬิกำซึ่ งเป็ นนำฬิกำที่มีขนำดใหญ่
ที่สุดกว่ำโบสถ์อื่นๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศเรี ยบแม่น้ ำลิมแม็ท บริ เวณถนน “ลิ
มแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้ งของแบรนด์เนม และของที่
ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นำท่ำนเดินทำงสู่ ที่พกั

ที่พกั :
วันที่7

Movenpick Hotel Zurich / Dorint Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
ซูริค – นา้ ตกไรน์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้ า

13.15

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางเข้ าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงาม
ของน้า ตกไรน์ ซึ่ งเกิ ด จำกแม่ น้ ำ ไรน์ ส ำยน้ ำ
นำนำชำติ ที่ สำคัญที่สุ ดในยุโรป แม่ น้ ำ แห่ ง นี้
เกิ ด ขึ้ น จำกกำรละลำยของหิ ม ะจำกเทื อกเขำ
แอลป์ เริ่ ม จำกเป็ นล ำธำรเล็ ก ๆ ผ่ำ นลิ ค เท่ น ส
ไตน์ เข้ำ สู่ ท ะเลสำบคอนสแตนท์ที่ ก้ นั พรหม
แดนระหว่ ำ งสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ก ับ เยอรมัน นี
ส่ วนที่ลน้ ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์
ก่อกำเนิ ดแม่น้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำ
สู งชันที่ เมืองซำฟเฮำส์ เซ่ นเกิ ดเป็ น “น้าตกไรน์ ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ได้เวลำสมควรนำท่ำนออก
เดินทำงสู่ สนำมบิน...นาท่านเช็คอิน และทา TAX REFUNED
เหิรฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่ วบินที่ TG971 (บินตรงสู่ กรุ งเทพฯ)

วันที่8

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

06.10

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

* หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์
ในต่ำงประเทศที่ ทำงคณะเดิ นทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ ผูน้ ำทัวร์ มี อำนำจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ กำรตัดสิ นใจ จะคำนึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

29 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2563
ม.ค.-มี.ค. 2563

67,900

67,900

67,900

14,900

72,900

72,900

72,900

14,900

67,900

67,900

67,900

14,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลำน-ซูริค-กรุ งเทพฯ(หรื อสลับเมืองก่อนหลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล เทรดแฟร์ หรื อกำรประชุ มต่ำงๆ
อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อ
ไม่ได้เดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ ท่ำนต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ 2 ยูโร // ท่ำน // วัน (12 ยูโร)

ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท/วัน/ท่ำน (8 วัน)
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนื อจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสวิสฯหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า 4,000 บาท
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จัดให้ แก่ ท่านเนื่องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชี พทีแ่ ฝงตัว
เข้ ามาในโรงแรมทีพ่ กั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน










กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั และ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ
หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สูญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศ
ไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้สู ารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะ
ยื่นวีซ่ำท่องเที่ ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของ
ท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน
120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศเพื่อที่จะได้
ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)




หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณีท่ านเดินทางมาจากต่ า งจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ
จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำ
อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

