ซูริค – วาดุซ๊ - อัพเพนเซล – เซนต์มอริทซ์ – ติราโน
โคโม - เบลลินโซนา - อันเดอร์แมท - ซาสเฟ – มองโทรซ์
โลซานน์ – เจนี วา - อินเทอร์ลาเก้น – เบิรน์ - ลูเซิรน์ – ซุก 10 วัน

นั่งรถไฟ เบอร์ นิน่า เอ็กซ์ เพรส - รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส
ยอดเขาอัลลาลิน - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - ยอดเขาริกิ
ใหม่...อีกหนึ่งเส้นทางท่องเทีย่ วสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี
นําท่านสัมผัส 3 ยอดเขาทีแ่ ตกต่าง ยอดเขาอัลลาลิน, กลาเซียร์ 3000, ยอดเขาริกิ
พาท่านนัง่ ชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นินาเอ็กซ์เพรส รถไฟสายประวัตศิ าสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์,
รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เยือนเมืองท่องเทีย่ วดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ เจนีวา,
มองโทรซ์ เมืองสําคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์, เซนต์ มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี ,
ซาสเฟ เมืองในหุบเขาทีส่ วยงาม คนสวิสและชาวยุโรปนิยมไปพักผ่อนกัน, เบิรน์ เมืองหลวงของประเทศ,
ลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง, ซุก เมืองเล็กๆ สวยน่ารัก ริมทะเลสาบ
การบินไทย บินตรงไป - กลับ
มาตรฐานยุโรป มีพกั 2 คืน ไม่ยา้ ยโรงแรม 2 ครัง้ รวม 4 คืน จาก 7 คืน
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน - คํา่ แบบยุโรปเป็ นส่วนใหญ่ และเอเชียเล็กน้อย
รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส และเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส / กระเช้าและรถไฟไต่เขาเทีย่ วยอดเขาอัลลาลิน /
รถไฟไต่เขายอดเขาริกิ / กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
มาตรฐานยุโรป 40 - 48 ทีน่ งั ่
รถโค้ช
มัคคุเทศก์
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%
ไฮไลท์หรือจุดเด่นของโปรแกรม (ใหม่) / เหมาะสําหรับท่านที่เคยไปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากไปใหม่
- นัง่ รถไฟสายทีโ่ ด่งดังและสวยงามมากทีส่ ุด 2 สายของสวิตเซอร์แลนด์ เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส
และกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
- ขึ้น 3 ยอดเขาทีโ่ ด่งดัง และสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ซาํ้ เขาเดิม

สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถไฟ

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั
คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง
01.05 น.
07.50 น.

กรุงเทพฯ - ซูริค - อัพเพนเซล - วาดุซ๊ - เซนต์มอริทซ์
บินตรงสู่ซูรคิ โดยเทีย่ วบิน TG 970
ถึงสนามบินซูรคิ (ZURICH) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่เมืองอัพเพนเซล
(APPENZELL / 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ น่ ารัก เชิงเชาอัลพ์สไตน์
ที่ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมแบบ
สวิ ส โบราณไว้ไ ด้ดี ท่ี สุ ด นํ า ชมเขตเมือ งเก่ า ที่ ย ัง คงอนุ ร ัก ษ์
บ้านเรือนสไตล์ดงั้ เดิมที่มีเอกลักษณ์ และตัวบ้านตกแต่ งลวดลายหลากสีสนั สวยงาม เดินเล่นบนถนน
สายหลักทีเ่ ต็มไปด้วยร้านขายของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ๊ (VADUZ / 40 นาที) เมืองหลวงของ
รัฐอิสระลิกเตนสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี
เลือ กซื้อ แสตมป์ ท่ีมีช่ือ เสีย งของเมือ งนี้
จากนัน้ นํา ท่ า นสู่
เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ท
ตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่น่ี
และยังได้ช่อื ว่าเป็ นโรงเรียนฝึ กสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
เมืองนี้เป็ นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม STEFANI หรือระดับเดียวกัน

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

วันที่สาม
เช้า
09.16 น.

หมายเหตุ

เซนต์มอริทซ์ - รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ (อิตาลี) - โคโม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัตศิ าสตร์เก่าแก่
สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แค่ปี พ.ศ. 2453 โดยบริษทั ไรเธียนร์ บาห์น
ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซโิ อ (BRUSIO) สะพาน
โค้งวงกลมที่มชี ่ือเสียง (นัง่ รถไฟประมาณ 2 ชม. 25 นาที / รถบัสนํากระเป๋ าไปรอรับ
ปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ ารักของอิตาลี อยู่ใกลพ้ รมแดน
ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี
บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส ไม่มวี ่ งิ ในช่วงเช้า บริษทั จะใช้รถไฟปกติแต่เป็ นชัน้ เฟิ ร์สคลาสและ
วิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตัว๋ แพงกว่าเล็กน้อย บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางเลาะเลียบเขตทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
สู่โคโม (COMO) เมืองริมทะเลสาบโคโม อีกหนึ่งบรรยากาศของ
อิตาเลียน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยแห่งนี้ท่กี าํ ลัง
เป็ นที่นิยมของบรรดาเศรษฐี ดารา และนักกีฬายอดนิยมจากทัว่ โลก
ซื้อบ้านพักตากอากาศสุดหรูเอาไว้พกั ผ่อนได้ตลอดทัง้ ปี
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั BARCHETTA EXCELSIOR หรือ GRAND IMPERIALE หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
โคโม - เบลลินโซนา (สวิตเซอร์แลนด์) - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์ - บริก - ซาสเฟ
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเบลลินโซนา (BELLINZONA / 1 ชม.) อดีต
เมือ งหลวงเก่ า ของแคว้นทิชิโ น เมือ งที่ไ ด้รบั การขนานนามว่า
"เมือ งแห่ ง ปราสาท" โดยมีช่ื อ เสีย งของปราสาททัง้ สามหลัง
นําท่านบันทึกภาพป้ อมปราการเก่าแก่ทส่ี ร้างอยู่บนเนินเขาสามลูก
และเชื่อมต่อกันด้วยกําแพง ที่ใช้เป็ นด่านป้ องกันการรุกรานจาก
ศัตรู ท่ีจะรุกรานทางทิศเหนือ โดยตัวเมืองโบราณปัจจุบนั มีการต่ อเติมในสมัยของดุค๊ แห่งมิลานที่เข้ามา
ปกครอง และองค์การยู เนสโกได้ยกย่องให้ตวั ปราสาทและกําแพงเมืองเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2543
แลว้ นําท่านเดินทางสู่อนั เดอร์แมท (ANDERMATT / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟ
สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส นําท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาทีแ่ ปลว่าทุ่งเขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางโดยรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง
ด้ว ยระยะเวลาประมาณเกื อ บ 2 ชม. ที่ท่ า นจะได้ด่ื ม ดํา่ กับ
ธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต ์
สายนํา้ ธรรมชาติทง่ี ดงามจนถึงเมืองบริก (BRIG) รถโค้ชนําท่าน
เดินทางต่อสู่ซาสเฟ (SAAS FEE) เมืองเล็กๆ ในหุบเขาทีม่ คี วาม
งดงามสุ ด ๆ ถือ เป็ น หนึ่ ง ในสถานที่ส วยงามมากที่สุ ด ในโลก
จนได้รบั ฉายาว่า ไข่มกุ แห่งเทือกเขาแอลป์ (PEARL OF THE ALPS) เมืองนี้จะไม่จอแจและวุ่นวาย
เพราะคนสวิสและคนยุโรปเทีย่ วกัน นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SUN STAR หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ปลายเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะถูกนําไปตรวจ
ซ่อมประจําปี หรือบางช่ วงทีม่ ปี ญั หา บริษทั จะปรับเปลีย่ นเป็ นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็ นตูเ้ ฟิ รส์ คลาสแทน
(FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยงั คงเหมือนเดิม เพราะวิง่ บนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู ้
แบบรถไฟกลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็ นกระจกหมด)

แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ 8 (10 วัน) TG หน้ า 4

วันที่หา้
เช้า
สายๆ

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
**หมายเหตุ
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ซาสเฟ - ยอดเขาอัลลาลิน - ซาสเฟ
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม / ดืม่ ดํา่ กับธรรมชาติของเมืองบนหุบเขา
ตื่นเช้า - อาหารเช้าแล ้วเดินเล่นชมเมือง หรือตื่นสายๆ แบบสบายๆ
นําท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาอัลลาลิน (ALLALINHORN) โดย
กระเช้าไฟฟ้ าและรถรางไต่เขา ตัง้ อยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์ เพนนีน
(PENNINE ALPS) ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ระหว่างเซอร์แมท
และซาสเฟ ที่ร ะดับ ความสู ง 3,500 เมตร เล่ น หิม ะแบบสะใจ
และชมถํา้ นํา้ แข็ง (LES PAVILLION) ชมการแกะสลักนํา้ แข็งเป็ น
รูปทรงต่างๆ สวยงามยิง่ นัก ให้ท่านได้ชมความงามของเทือกเขาแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศาบนยอดเขา ชมวิวได้รอบตัว
ได้เวลาสมควรนําท่านลงจากยอดเขา แลว้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
ชมเมืองซาสเฟ เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นหมูบ่ า้ นสกีรสี อร์ทชื่อดังอีกแห่ง
ของรัฐวาเลส์ (VALAIS) ทีน่ ่ียงั คลา้ ยคลึงกับเซอร์แมทเนื่องจาก
เป็ นเมืองปลอดรถยนต์ทไ่ี ร้นาํ้ มันเช่นกันแต่ทน่ี ่ีเงียบสงบกว่าเยอะ
ในฤดู ห นาวที่น่ี จึง คึก คัก ไปด้ว ยนัก ท่ อ งเที่ย วที่นิ ย มมาเล่น สกี
ในฤดูรอ้ น เหมาะสําหรับผูท้ ช่ี อบเดินป่ า ชมธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ารักของเมืองนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
อยู่เมืองนี้ชวี ติ ไม่เร่งรีบ เมืองสวยสงบเงียบแบบสวิสแท้ๆในหุบเขา เดินไปสถานีกระเช้าไม่เกิน 10 นาที
ซาสเฟ - มองโทรซ์ - โลซานน์ - เจนี วา - อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่มองโทรซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบ
เลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนีวา หรือทะเลสาบโลซานน์ ที่มฉี ากหลังเป็ น
ภูเขาสู ง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ท่งี ดงามและไร่ผลไม้มากมายทัง้ องุ่น,
แอปเปิ้ ล, เชอร์ร่ี, ลู กแพร์ ฯลฯ
นํ าชมภายในปราสาทชิ ล ยอง
(CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณทีม
่ อี ายุร่วม 800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองทีต่ งั้ ศาลสูงของประเทศ และเมืองนี้ยงั เคยเป็ นเมืองทีป่ ระทับ
ของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพีน่ างฯ ลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับศาลาไทย
เฉลิมพระเกียรติ จากนัน้ ออกเดินทางสู่เจนี วา (GENEVA / 50
นาที) นําชมเมืองเจนีวา เมืองศู นย์กลางการประชุมนานาชาติ
เมืองที่ตงั้ องค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO)
แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นําท่านชมนํา้ พุเจทโด
(เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรียก์ ารรวมชาติและนาฬกิ าดอกไม ้
จากนัน้ ออกเดินทางสู่อนิ เทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 2 ชม.
30 นาที) เมืองสวยกลางหุบเขาอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ นําท่านเข้าโรงแรมที่พกั KREBS หรือ
ROYAL ST. GEORGE หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูวส์ วิส และสเต็ก
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วันที่เจ็ด
เช้า

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่ายๆ

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

อินเทอร์ลาเก้น - กลาเซียร์ 3000 - อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านสู่โกล ดู ปิ ลยง (COL DU PILLON) เพือ่ ขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ท่ี จุ ผู โ้ ดยสารได้ถึ ง 125 คน สู่ ก ลาเซี ย ร์
เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ
“กลาเซียร์ 3000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึ่ง
ของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสู งระดับ 2,971 เมตร
เหนื อ ระดับ นํา้ ทะเลปานกลาง อิส ระให้ท่ า นสนุ ก สนานกับ การ
นัง่ เก้าอี้เลือ่ นไฟฟ้ าทีน่ กั สกีใช้เพือ่ การนัง่ ขึ้นเขา นัง่ รถสโนว์บสั (SNOW BUS) วิง่ ไปบนหิมะ, นัง่ ถาดเลือ่ น
(SNOW SLED) และ ALPINE COASTER
หรือการนัง่ เก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัส
ประสบการณ์ทต่ี ่นื เต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย (ALPINE COASTER ไม่รวมค่าเล่น เพราะท่านทีก่ ลัวความ
เสียวแล ้วไม่เล่นจะเสียประโยชน์) เลือกมุมสวยๆ ถ่ายรูปกับสะพานแขวนบนยอดเขา
ทีน่ ่ี เหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านทีต่ อ้ งการความสนุ กกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านลงจากยอดเขา แลว้ เดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ
นาฬกิ ายี่หอ้ ดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และถ่ายรูปนาฬกิ าดอกไมห้ น้าคาสิโน (มีนาคม - ตุลาคม ร้านค้า
ส่วนใหญ่เปิ ดถึง 4 ทุ่ม)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อินเทอร์ลาเก้น - เบิรน์ - ลูเซิรน์ - ยอดเขาริกิ - ซุก
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (BERN / 50 นาที) เมืองหลวงของประเทศ
ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี
เหมือนเมือ่ หลายร้อยปี ก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็ นมรดก
โลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอ
นาฬกิ าประจําเมือง แวะชมหมีสญั ลักษณ์ของกรุงเบิรน์ แลว้ นําท่าน
เดินทางสู่ลูเซิรน์ (LUCERNE / 1 ชม. 15 นาที) เมืองท่องเทีย่ ว
อันดับหนึ่งของสวิส ถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โต เดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิรน์ ที่ได้ช่อื ว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด
รวมทัง้ สะพานไม้ และหอคอยกลางนํา้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน์ ชมบรรยากาศของ
บ้านเรือนทีแ่ ละวิถชี วี ติ ของชาวบ้านริมทะเลสาบ จากนัน้ นําท่านนัง่ รถไฟ
ไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาริกิ (MT. RIGI) รถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ท่สี ุดในยุโรป
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย ละคร
“อย่าลืมฉัน” ได้มาถ่ายทําที่น่ี แลว้ นําท่านเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG /
30 นาที) เมืองเล็กๆ ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ..................................... หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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วันที่เก้า
เช้า

13.30 น.

ซุก - ซูริค - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เ ดิ น ช ม เ มื อ ง ซุ ก เ ป็ น เ มื อ ง เ ก่ า แ ก่ ที่ ย ั ง ค ง รั ก ษ า
สถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็ นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคาร
บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรสั
กลางเมือง ชม CLOCK TOWER นาฬกิ าดาราศาสตร์
บอกเวลา มีความสูง 52 เมตร แลว้ ชม ST. OSWALD’S
CHURCH
โบสถ์ส ไตล์โ กธิค ที่มีอายุ ก ว่า 500 ปี
เป็ นโบสถ์ท่คี นสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ จากเซนต์ ออสวาลด์มากที่สุด แลว้ เดินเล่นชมเมืองเก่ า
ริมทะเลสาบ และหากสนใจท่านอาจทดลองซื้อเค้กกัญชามาลองชิมได้ (ห้ามนํากลับเมืองไทย เพราะผิด
กฎหมายไทย) / นําท่านสู่สนามบินซูรคิ (30 นาที)
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 971

วันที่สิบ
05.30 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
                  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8_10 วัน... 13/03/63

วันเดินทาง

9-18, 15-24, 22-31 พ.ค., 29 พ.ค.-7 มิ.ย., 5-14, 19-28 มิ.ย. // 3-12, 17-26 ก.ค., 24 ก.ค.-2 ส.ค.,
7-16, 21-30 ส.ค. // 4-13, 18-27 ก.ย. // 2-11, 9-18, 16-25, 22-31 ต.ค.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่า **
รายการ
พ.ค., มิ.ย.
ก.ค.,ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
116,000
99,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
93,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
21,000
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000 - 5,000 บาท /
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น - ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ - ส่งตามรายการ
- ค่าทิปขนกระเป๋ าทีโ่ รงแรม, บริกรร้านอาหาร - ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม - ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
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**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อุบตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว
และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วย
จากการเดิ น ทางจากอุ บ ัติ เ หตุ ห รื อ สาเหตุ อ่ื น ถ้า เข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลจะคุ ้ม ครองได้ม ากกว่ า ทัว ร์ท ัว่ ไป
ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทย
มีการปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 - 90 วัน)
การยกเลิก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่ คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากที่สดุ เพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัด หยุ ด งาน, การประท้ว งจลาจล, ปัญ หาอัน เกิ ด จากการเมือ ง, ภัย ธรรมชาติ, อุบ ตั ิเ หตุ, ปัญ หาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล ้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
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- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษัทฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข
คุม้ ค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
เท่านัน้ แต่ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าที่กระเป๋ า
หลงไม่ไปกับเจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้น
ไป โปรดตรวจดู อย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่ น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่
สามารถใช้ได้ทกุ กรณี
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2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ: ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีเ่ ดินทาง (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 30วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นัก เรีย น/นัก ศึ ก ษา: หนัง สือ รับ รองจากสถาบัน การศึ ก ษา ระบุช้นั เรีย น วัน ที่เ ดิ น ทางและวัน ที่อ อกหนัง สือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (STATEMENT) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพ ต้องมีรายการ
เดินบัญชีออมทรัพย์ (STATEMENT) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยินยอมจากที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่ือบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสาร
การหย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซ่าและการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้อง
ทําการยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

