รหัสโปรแกรม : 22381 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

สวิตเซอร์แลนด์ ชิค ชิค
SUS-04 (6D3N) By TG

(1/14)
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - -

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าเบอร์ 2
สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
เที่ยวบินขาไป

TG 970 BKK - ZRH เวลา 00.35น. - 06.55น

เที่ยวบินขากลับ TG 971 ZRH - BKK เวลา 13.15น. - 06.10น.

2
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ท่าอากาศยานชูริค สวิตเซอร์แลนด์ – สไตน์อัมไรน์ - น้าตกไรน์ – ลูเซิร์น – สิงโตแห่งลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า
- สะพานไม้ชาเปล – สถานีรถไฟ - ถนนช้อปปิ้ง

00.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งมานานมากกว่า 2 พันปี ในช่วงก่อนคริสตกาลโดย
ชาวโรมันปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเงินมีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตั้งอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ

น้าตกไรน์ ถือกําเนิดขึ้นในยุคน้ําแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน้ํามากถึง
600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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ค่า...แนะนา เมนู
อาหารขึ้นชือ่ ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ให้ท่านได้ลมิ้ ลอง...
(ไม่รวมค่าอาหาร)

เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้า
ไว้ด้วยกัน ถ่ายรูปกับสิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่า
ทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซง่ึ ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น จากเหตุการณ์คณะปฏิวัติบุกพระราชวังในช่วงปฏิวัติ
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792 ย่านเมืองเก่า เป็นย่านที่ครึกครื้นเต็มไปด้วยร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหารกินดื่ม ร้านขายของที่ละลีก แนะนํา
ร้านช็อค โกแลต Laderach นําท่านชม สะพานไม้ชาเปล สะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1365 ถ่ายรูป
กับสถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเชิร์น... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความโรแมนติกของเมืองตามอัธยาศัย
ค่า แนะนําอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู "ฟองดู" (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)

พักที่ Ibis budget Luzern City หรือเทียบเท่า
(5/14)
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เช้า...

แองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้า360องศา - ยอดเขาทิตลิส - ถ้าน้าแข็ง 1,000ปี - สะพานแขวนบนหน้าผา - ลูเซิร์น
- กาแพงเมืองเก่า - กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศา เป็นกระเช้าแห่งแรกของโลกที่หมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ
อันงดงามของ เทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี สํารวจ ถ้าน้าแข็ง 1,000 ปี ถ่ายรูปกับ
ช่วงเวลามหัศจรรย์ไปกับ สะพานแขวนบนหน้าผา ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปเชื่อมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกับ
กิจกรรมสุดมันชืง่ ถือว่าเป็นประสบการณ์ทห่ี าจากทีห่ นไม่ได้ เช่น ไอซ์ไฟล์เออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนว์ทบู บิ้ง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการทัวร์)

เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง กรุงเบิร์น เมืองโบราณเก่าแก่แห่งนี้เป็น เมืองหลวง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นตัวอย่างผังเมืองสมัย
กลางที่ดีที่สุดในยุโรป

ค่า...

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พักที่ Hotel Meierhof หรือเทียบเท่า
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อิสระท่องเที่ยวในกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ไกด์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว

B - -

เช้า...

บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชมบ่อหมีสีน้าตาล สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิดให้บริการในปี ค.ศ.1857
ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางทีส่ ร้างด้วย หินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน้ําพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of
Fountain ถนนช้อปปิ้ง เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นัก
ดาราศาสตร์ชื่อก้อง โลกชาวเยอรมันใช้คิดคันวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสมั พันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสกิ ส์ สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ หอนาฬิกา กล็อค
เค่นทาร์ม เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับประตูเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต อิสระเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง...ค่า...  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Meierhof หรือเทียบเท่า

(7/14)

5

กรุงเบิร์น - ท่าอากาศยานชูริค - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

B - -

เช้า...

บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นําเดินท่านสู่ท่าอากาศยานซูริค ในระหว่างรอขึ้นเครื่องท่านสามารถช้อปปิ้ง Duty Free ในสนามบินได้

13.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

B - -

18.45 น. เดินทางถึง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นหลัก
หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั คู่
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี
มีเตียงเสริม
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดีย่ ว
(ราคาต่ อท่ าน)

( วันวาเลนไทน์ – วันมาฆบูชา )

53,777

53,777

51,777

8,777

27 มีนาคม - 01 เมษายน 2565

55,777

55,777

53,777

8,777

17 - 22 เมษายน 2565

55,777

55,777

53,777

8,777

กาหนดการเดินทาง
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

** มีตัวแล้ วส่ วนลดท่ านละ 15,000 บาท **
** อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป กรณีผู้เดินทางไม่ ครบ
ตามจานวนดังกล่ าว บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าบริการเพิม่ **
** ค่าบริการข้ างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 2,000 บาท

(60 ฟรังก์ สวิส) / ทริป/ ท่ าน (ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่ อนเดินทาง) **
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เงื่อนไขการจองรถรับ - ส่ ง สนามบิน
- แจ้ งการใช้ บริการรถรับ-ส่ ง สนามบินไม่ น้อยกว่ า 3 วันก่ อนการเดินทาง
- การรอรับจากทีพ่ กั เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรอทีส่ ถานทีน่ ัดหมายตามเวลานัดรับกรณีไม่ พบลูกค้ า และไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปล่อยรถ
- กรณีจุดนัดพบทีส่ นามบิน เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรอพบลูกค้ าเป็ นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่ องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้ าและไม่ สามารถติดต่ อได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่ อยรถ
- กรณีแจ้ งยกเลิก กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 1 วัน ก่ อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดการล่ าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยทีไ่ ม่สามารถเข้ ารับได้ ตามกาหนดอันมีสาเหตุจากการปิ ดถนน นา้ ท่ วม หรื อก่ อการร้ าย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้ านากระเป๋าเดินทางขึน้ รถได้ ขนาดไม่ เกิน 22 นิว้ จานวน 1 ใบ / ท่ าน
- ระยะทางไม่ เกิน 39 กม. ราคา 1,077 บาท/เทีย่ ว ระยะทาง 40 – 70 กม. ราคา 1,277 บาท/เทีย่ ว นับจากจุดรับ - ส่ ง
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เงื่อนไขการชาระเงิน
- กรุ ณาชาระเงินมัดจา 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
- การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุ ณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
- กรณี ไม่ผา่ นการอนุมตั ิวซิ ่า บริ ษทั ฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งพร้อมทั้งคิดค่าดาเนินการ 3,000 บาท หรื อลูกค้าเลือก เปลีย่ น โปรแกรมทัวร์
ใหม่ได้ (ไม่เสี ยค่าดาเนินการ)
- กรณี ลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง
หรื อ แจ้ง เปลีย่ น ผูเ้ ดินทางโดยต้องแจ้งไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สาหรับผูท้ ี่มีวซิ ่าแล้ว) และแจ้งไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทาวีซ่าใหม่)
หมายเหตุ : ระบบจะทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ ได้รับการชาระภายในวันทีก่ าหนด

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้ าหนักกระเป๋ าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
- ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริ การทางบริ ษทั ฯได้ 5,000 บาท สาหรับท่านที่ยงั ไม่มีวซี ่า)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, มินิบาร์ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าทา PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชัว่ โมง และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ-ใบกากับภาษี) และค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 2,000 บาท (60 ฟรังก์สวิส)

เงื่อนไขการยกเลิก หรื อ เลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นผู้เดินทาง
-

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริ การ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าบริ การเต็มจานวนของราคาทัวร์
เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สาหรับผูท้ ี่มีวซี ่าแล้ว) และไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทาวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้ อกาหนดในการรับบริการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อ เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่ลกู ค้ามิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ พร้อมการชาระเงินมัดจา
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั ฯ เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ หรื อการบริ การของสายการบิน เป็ นต้น
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5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้นในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบินค่าภาษี
เชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ( อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั ฯ เสนอราคา )
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง
8. มัคคุเทศก์ หรื อพนักงานตัวแทนของทางบริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆแทนบริ ษทั ฯ และไม่รับฝากสิ่ งของใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านจองทัวร์ และชาเงินระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น
โปรดอ่ านข้ อมูลรายการทัวร์ ทุกครั้งก่ อนทาการจอง หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการจอง
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