รหัสโปรแกรม : 22375 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

.

สวิตเซอร์แลนด์ ไอ เลิฟ ยู
SUS-01 (6D3N) BY TG

Day 1 :

สุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4
เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าเบอร์ 2สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
เที่ยวบินขาไป TG 970 BKK - ZRH เวลา 00.35น. - 06.55น

Day 2 :

ชูริค - สวิตเซอร์แลนด์ - สไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - ลูเซิรน์ - สิงโตแห่งลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า
- สะพานไม้ชาเปล - สถานีรถไฟ - อินเทอร์ลาเคิน

00.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งมานานมากกว่า 2 พันปี ในช่วงก่อนคริส ตกาลโดย
ชาวโรมันปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเงินมีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตั้งอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมือง
โบราณยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ

น้ำตกไรน์ ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดย
ในช่วงฤดูร้อนจะมีน้ำมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน

นำ

ท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของ
เมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ถ่ายรูปกับ สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่
เสียชีวิตในหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเ ซิร์น จากเหตุการณ์คณะปฏิวัติบุกพระราชวังในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส
เมื่อปี ค.ศ. 1792 ย่านเมืองเก่า เป็นย่านที่ครึกครื้นเต็มไปด้วยร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหารกินดื่ม ร้านขายของที่ละ
ลีก แนะนำ ร้านช็อค โกแลต Laderach
นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1365 ถ่ายรูป
กับ สถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมา
เยือนลูเซิร์น...
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเคิน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความโรแมนติกของเมือง
ตามอัธยาศัย
ค่ ำ แนะนำอาหารขึ ้ น ชื ่ อ ของสวิ ต เชอร์ แ ลนด์ เมนู "ฟองดู " (ค่ า อาหารไม่ ร วมในรายการทั ว ร์ )
พักที่ The Hey Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ...แนะนำ เมนู

อาหาร
ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ให้ท่านได้ลิ้มลอง... (ไม่รวมค่าอาหาร)

Day 3 :

สถานีรถไฟจุงเฟรายอค - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขา
จุงเฟรา - ช็อคโกแลตช้อป - ชมธารน้ำแข็ง - กรินเดลวาลด์ - กรุงเบิร์น (เมืองมรดกโลก)

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็น
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะนำคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูต
ไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป
เที่ยง...รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง ที่มีการ
แกะสลักน้ำแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ท่านจะได้สัมผัสกับ
หิมะขาวโพลนพร้อมชมทัศนียภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ แนะนำร้านของฝาก
ช็อคโกแลตช้อป ร้านช็อคโกแลตที่อยู่สูงที่สุดของโลก
จากนั้นนำท่านสู่ กรินเดลวาลด์ หมู่บ้านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ถูกล้อมรอบด้วยทุบเขา อิสระให้ท่าน
ได้ชมความงดงามในหมู่บ้านได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Baren am Bundesplatz หรือเทียบเท่า

Day 4 :

มหาวิ ห ารกรุ ง เบิ ร์ น - บ่ อ หมี ส ี น ้ ำ ตาล - ย่ า นเมื อ งเก่ า เบิ ร ์ น - city of fountain - ถนน
ช้อปปิ้ง - บ้านไอน์สไตน์ - หอนาฬิกา - ประตูเมือง - ซูริค - ช้อปปิ้งย่านบานโฮฟสตราเซอร์

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม กรุงเบิร์น เมืองโบราณเก่าแก่แห่งนี้เป็น เมืองหลวง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นตัวอย่างผัง
เมืองสมัยกลางที่ดีที่สุดในยุโรป
นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชม บ่อหมีสีน้ำตาล
สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิดให้บริการในปี ค.ศ.1857 ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลาง
ที่สร้างด้วยหินทราย อิสระให้ท่านตามล่ าหาน้ำพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain ถนนช้อปปิ้ง เต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นักดารา
ศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวเยอรมันใช้คิดค้ นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมัยใหม่ถู ก
เขียนขึ้นที่นี่ หอนาฬิกา กล็อคเค่นทาร์ม เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับ
ประตูเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค สู่ย่านช้อปปิ้ง บานโฮฟสตราเฟอร์ ศูนย์กลางย่านการค้าที่แพงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดของซูริคเพียบพร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมเช่น Hermes, Louis Vuitton,
Chanel, Dior เสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลตสวิต
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Meierhof หรือเทียบเท่า

Day 5 :

จัตุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค - เมืองเก่าซูริค - สุวรรณภูมิ

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ า นสู ่ จั ต ุ รั ส เมื อ ง เป็ น จุ ด สำคั ญ ของการขนส่ ง สาธารณะถู ก สร้ า งขึ ้ น ในปี ค.ศ.1881 พร้ อ มวิ ว
ทะเลสาบซูริค ให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนงดงามตามอัธยาศัย ย่านเมืองเก่าซูริค พื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง
ตั้งแต่ยุคก่อนปี ค.ศ.1893 มีอาคารเก่าแก่ที่งดงามในยุคศตวรรษที่ 19 และร้านคาเฟ่... ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่
ท่าอากาศยานซูริค
13.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 6 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
(ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่
(ราคาต่อท่าน)

พักเดี่ยว
(ราคาต่อท่าน)

13 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
( วันวาเลนไทน์ – วันมาฆบูชา )

59,777

59,777

57,777

8,777

27 มีนาคม - 01 เมษายน 2565

59,777

59,777

57,777

8,777

17 - 22 เมษายน 2565

57,777

57,777

55,777

8,777

** มีตั๋วแล้วส่วนลดท่านละ 15,000 บาท **
** อัตราค่าบริการสำหรับจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่ม **
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท
(60 ฟรังก์สวิส) / ทริป / ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง) **

เงื่อนไขการจองรถรับ - ส่ง สนามบิน
- แจ้งการใช้บริการรถรับ-ส่ง สนามบินไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง
- การรอรับจากที่พัก เจ้าหน้าที่จะรอที่สถานที่นัดหมายตามเวลานัดรับกรณีไม่พบลูกค้า และไม่
สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ
- กรณีจุดนัดพบที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะรอพบลูกค้าเป็นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่องมาถึง
สนามบิน กรณีไม่พบลูกค้าและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ
- กรณีแจ้งยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดการล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับได้ตามกำหนดอันมี
สาเหตุจากการปิดถนน น้ำท่วม หรือก่อการร้าย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้านำกระเป๋าเดินทางขึ้นรถได้ขนาดไม่เกิน 22 นิ้ว จำนวน 1 ใบ / ท่าน
- ระยะทางไม่เกิน 39 กม. ราคา 1,077 บาท/เที่ยว ระยะทาง 40 – 70 กม. ราคา 1,277 บาท/เที่ยว
นับจากจุดรับ - ส่ง
เงื่อนไขการชำระเงิน
- กรุณาชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
- การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
- กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวิซ่า บริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งคิดค่าดำเนินการ
3,000 บาท หรือลูกค้าเลือก เปลี่ยน โปรแกรมทัวร์ใหม่ได้ (ไม่เสียค่าดำเนินการ)
- กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้
ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อน
เดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)
หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่ง
- ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ใ น
รายการ)

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริการทางบริษัทฯได้ 5,000 บาท สำหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่ น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, มินิบาร์ในห้อง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ - ใบกำกับภาษี) และค่าภาษี
น้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท (60 ฟรังก์สวิส)
เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
- เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อน
วันเดินทาง
- เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว) และ
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่น
ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ
นำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติ เหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
5. บริ ษ ั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ในการปรั บ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ ่ ม ขึ ้ น ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษี เชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตรา
ค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัท
ฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง
8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ
และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

