GRAND SWITZERLAND 10D7N
ON SCENIC ROUTE

นำท่ ำนเยือน 1 ในประเทศที่ได้ ชื่อว่ำสวยงำมที่สุดในโลก ณ สวิสเซอร์ แลนด์
ควำมลงตัวระหว่ำง ควำมงดงำมจำกธรรมชำติ และเมืองเล็กสุ ดคลำสสิ ค
สร้ ำงสรรค์ให้ เกิดกำรเดินทำงที่สมบูรณ์ แบบ พร้ อมด้ วยมื้ออำหำรที่เป็ นเอกลักษณ์
นั่งรถไฟสำยโรแมนติกที่สวยที่สุด เก่ำแก่ที่สุด และ สู งที่สุดในยุโรป กับ BERNINA EXPRESS
เพิม่ ควำมสะดวกสบำยด้ วยกำรเดินทำงกับ กำรบินไทย และกำรบริกำรในแบบ ลีลำที่เป็ นตัวคุณ
*ท่ ำนสำมำรถกำหนดวันเดินทำงเองได้ ทุกวัน*
วันแรกของกำรเดินทำง
(1)
กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
22.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ D
สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ ) – ลูเซิร์น - เบิร์น
00.35 น.
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
06.55 น.
เดินทางถึงเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งรับ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านท่องเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เป็ นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็ น 3
เขตปกครอง เมืองที่เป็ นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็ น เมืองที่ได้ รับสมญำนำมว่ ำ
ถูกถ่ ำยรูปมำกที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ ...

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน
นาท่านออกเดิ นทางสู่ กรุ งเบิร์น เมื องหลวงของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ซึ่ งชื่ อของเมื องเบิ ร์น (BERN) มี
ความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่ งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่ งชาริ งเกนตั้งชื่อสัตว์ตวั แรกที่ท่านพบขณะ
ออกล่าสัตว์ ชม บ่ อหมีสีน้ำตำล หรื อ เบเร็นกรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น” ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
เมืองแห่ งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้
เป็ น “เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” นาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ หอนำฬิ กำไซท์ กล็อคเค่ นทำร์ ม หอ
นาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซึ่ งมี “โชว์” ให้ดูทุกชัว่ โมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่าน
การค้ามาร์ กาสเซ ย่านเมืองเก่าปั จจุบนั ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์ นกำสเซ ถนนทีมี
ระดับสู งสุ ดๆของเมืองนี้ ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์
บาร็ อค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นาท่านเดินเล่นชมเมือง
ไปตามถนนสายสาคัญกลางเมืองที่มีน้ าพุท้งั หมด 100 กว่าบ่อประดับไปทัว่ เมืองซึ่ งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูป
ปั้นแตกต่างกันไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains”

ค่ำ
ที่พกั

อิสระบริกำรอำหำรค่ำ
HOTEL SAVOY BERN หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
เบิร์น – เซอร์ แมท – ซุนเนกกำ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถำนรี ถไฟเมื องแทซ (Tasch) เพื่อเดินทำงสู่ เมื องเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองแห่ ง สกีรี
สอร์ ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสู ง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ ยานพาหนะในเมืองไม่
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่ เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอด เขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
ที่ได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง
อิสระบริ การอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ยอดเขำมัทเทอร์ ฮอร์ น ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ งของเมืองแซร์ มทั ท์ “ซุ นเนกกำ” ด้วย
ความสู ง 2288 เมตร การขึ้นไปยัง ซุนเนกกา นั้นเราจะนัง่ รถรางใต้ดินลอดอุโมงค์ข้ นึ ไป เมื่อขึ้นไปถึงยัง ซุนเนก
กา ท่านจะได้พบกับร้านอาหาร ที่มีระเบียงนัง่ พัก นัง่ รับประทานอาหารพร้อมชมวิวยอดเขามัทเทอร์ ฮอร์น จาก
จุดนี้.... จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเลซี จุดที่ท่านจะได้พบกับวิวที่งดงามที่สุดของยอด
เขามัทเทอร์ ฮอร์ น ที่ เบื้ องหน้าคือ ทะเลสาบ และฉากหลังเป็ น ยอดเขามัทเทอร์ ฮอร์ น ด้วยวิวที่ งดงามเช่นนี้
กลายเป็ นจุดที่เหล่านักถ่ายภาพ และการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เป็ นภาพโปรโมทการท่องเที่ยวที่เราได้เห็น
กัน

ค่า
ที่พกั

อิสระอาหารกลางวัน
PARKHOTEL BEAU SITE หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
(4)
เซอร์ แมท – ยอดเขำไคลน์ มัทเทอร์ ฮอร์ น - อินเทอร์ ลำเก้น
เช้า
บรื การาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ ำลอยฟ้ ำ จากนั้นให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการ“นั่งกระเช้ ำ CABLE CAR” ขึน้
พิชิต “ยอดเขำไคลน์ มัทเทอร์ ฮอร์ น”** ซึ่ งมีความสู งกว่า 4478 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอด
เขามัทเทอร์ ฮอร์ น ซึ่ งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
งดงามของหิมะซึ่ งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้านาท่านสู่ ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุกสนำนกับกำร
เล่ นหิมะและชม“ยอดเขำมัทเทอร์ ฮอร์ น ” ยอดเขาทรงปิ รามิ ดที่ มีปลายคุม้ งอเหมื อนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอล์ทดีสนียน์ าไปเป็ นแบบเครื่ องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ ลำนชมทิวทัศน์
ลิฟฟ์ บนยอดเขาจะพาคุณขึ้นสู่ ลานชมทิ วทัศน์ที่อยู่สูงที่ สุดในเทือกเขาแอลป์ ณ ระดับความสู งจากน้ าทะเล
3,883 ม. ทิวทัศน์รอบด้าน 360 องศา เผยให้เห็นขุนเขา 38 ลูกที่ต้งั ตะหง่านสู งกว่า สี่ พนั เมตร และธารน้ าแข็ง 14
สาย นอกจากทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจนถึงยอดเขา มงบล็องแล้ว ลานแห่ งนี้ ยงั เป็ นเคหะสถานแห่ งความรัก
บรรดาคู่รักจะมาให้คามัน่ สัญญาว่าจะซื่ อสัตย์ต่อกันด้วยสัญลักษณ์แม่กุญแจแห่งความรักที่นามาคล้องไว้ ณ จุด
สู งเกือบ 4,000 เมตร วังน้ำแข็ง ผลึกน้ าแข็งระยิบระยับ และประติมากรรมสลักจากน้ าแข็งส่ องประกายเหลือบ
พรายร่ ายมนต์ตรึ งแขกผูม้ าเยือนวังน้ าแข็งแห่ งนี้ ลิ ฟต์จะพาท่านลงสู่ ระดับ 15 เมตร ใต้พ้ืนผิวไปสู่ ปราสาท
พระราชวังแห่งเทพนิยาย เดินลอดร่ องโตรกผาในธารน้ าแข็งหรื อลองเล่นบนกระดานลื่นน้ าแข็งก่อนที่จะนัง่ พัก
ให้สบายคลายอารมณ์บนม้านัง่ น้ าแข็งที่ปกคลุมด้วยหนังสัตว์ขนนุ่มอุ่นสบาย...

12.30 น.

ค่ำ
ที่พกั

อิสระอาหารกลางวัน บนยอดเขา LODGE MATTERHORN GLACIER PARADISE
ได้เวลาอันสมควร นาท่านลงสู่ตวั เมือง แซร์มทั ท์ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลำเก้น
(INTERLAKEN) เมืองที่มีทิวทัศน์อนั งดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยูใ่ นอ้อมกอดของ หุบ
เขา และสายน้ าสี ฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะทาให้ท่านรู ้สึกสดชื่น
อิสระอำหำรค่ำ
VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
(5)
อินเทอร์ ลำเก้น - เมืองเมอร์ เรน - อินเทอร์ ลำเก้น
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ้นกระเช้า เดินทางสู่ เมืองเมอร์ เรน(Mürren) หมู่บา้ นเล็กเล็กที่สุดแสนโรแมนติก เแบบชาเลต์สวิส ที่ต้งั
อยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่เหนือระดับน้ าทะเลที่ความสู ง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มีประชากรเพียง 450
คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ ง หมู่บา้ นปลอดรถยนต์ เงียบสงบ เดินทำงสู่ ยอดเขำ Schilthorn ซึ่ งนับว่า
เป็ นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์ แลนด์ยอดเขา Schilthorn ความสู ง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงจาก
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งเจมส์ บอนด์ 007 โดยกาหนดให้ ภัตตาคารหมุน ได้ พิ ต ส์ กลอเรี ย (Piz Gloria) เป็ นฐานของ
ผูก้ ่อการร้าย Piz Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด
Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ได้ชดั เจน

เที่ยง

ค่ำ
ที่พกั

อิสระอำหำรกลำงวัน
อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรู ปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์ ค อันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรื อเดินเล่นไป
ตาม ถนน HOHEWEG หรื อ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิสฯ
อาทิ PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เป็ นต้ น , ชอคโกแลต, มี ด พับ VICTORINOX ที่ มี
ชื่ อเสี ยงไปทัว่ โลก, เครื่ องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิ ด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ ชโฮฟ
เฟอร์ และใกล้กนั นั้นมีคาสิ โน KURSAAL ให้สาหรับท่านที่ตอ้ งการเสี่ ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย
อิสระบริกำรอำหำรค่ำ
VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
(6)
อินเทอร์ ลำเก้น – LAVERTEZZO – FOXTOWN OUTLET - ลูกำโน่
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ LAVERTEZZO ชุมชนเล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงจาก VERZASCA RIVER แม่น้ าสี เขียว ในเขตรัฐ
TICINO ทางตอนใต้ของประเทศ ชมความอัศจรรย์ ที่น่านน้ าสี เทอร์ ควอยซ์ใสจนสามารถมองเห็นก้นบึ้งซึ่ งลึก
ถึง 50 ฟุต ได้อย่างชัดเจน สายน้ ากลางหุ บเขา VERZASCA มีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร นับจากแหล่ง ต้นน้ า
PIZZO BARONE ที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบ MAGGIORE ในประเทศอิตาลี นาท่านชมความงามของแม่น้ าคริ สตัล
ผ่านผิวน้ าจากบนสะพาน ถึงแม้แม่น้ าคริ สตัลจะสวยซักเพียงใด แต่กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อาศัยอยู่เพราะความ
ใสนี้เกิดจากการมีสภาพเป็ นกรดสู ง จนสิ่ งมีชีวิตไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน
นาท่านเดินทางสู่ Fox Town Factory Stores เป็ นห้าง Outlet ที่ครบครันมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ขาช้อปที่นี่
สบายใจได้เพราะสามารถจ่ายเงินได้ท้งั หน่วยเงินยูโรและสวิสฟรังซ์ รวบรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ต่างๆไว้มากมาย มี
ทั้งหมดกว่า 160 ร้าน แฟชัน่ แบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein,
Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และอื่นๆ อีกมากมาย... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองลูกำโน่ เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ จนเข้าสู่ เ ขตทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่
สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรี ยบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ
ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดนแห่งนี้ ระหว่างทางผ่านเมืองซอนดริ โอ (Sondrio) เมืองที่เคยเป็ น
เมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยูก่ บั อาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักร
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จนถึงเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศชื่อดังริ มทะเลสาบที่มีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวูด
นิยมมาตากอากาศที่เมืองนี้

ค่ำ
ที่พกั

อิสระอำหำรค่ำ
NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง (7)
ลูกำโน่ - ทิรำโน่ – BERNINA EXPRESS – ST.MORITZ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิรำโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่ พรมแดนอิตาลี -สวิสเซอร์แลนด์
ผ่านชมหุ บเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่ งขุนเขาและทะเลสาบ
ถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนั่ง Bernina Express รถไฟสายโรแมนติ ก ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเส้นทางรถไฟที่ สวยที่ สุด สู งที่สุดใน
ยุโรป และเป็ นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910
จนถึงปั จจุบนั และเป็ น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็ นรถไฟเส้นทางสายมรดก
โลก นาท่านนัง่ ชมทัศนียภาพอันงดงามของ 2 ข้างทาง โดยผ่ายจุดไฮไลท์ท้งั 2 จุด คือ รถไฟจะวิ่งไต่ระดับความ
สู งขึ้นไป จุดสู งที่สูดคือ Ospizio Bernina สู งเหนือระดับน้ าทะเล 2,553 เมตร และอีกเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบ
สะพาน Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ที่ ไ ด้รั บ การขึ้น ทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกอี ก ด้ว ย…เพื่ อนาท่าน
เดินทางสู่ เมือง ST.MORITZ เป็ นเมืองรี สอร์ ทหรู ในหุ บเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยู่บน
ส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาแอลป์ ในระดับความสู งที่ 1775 ม. เหนื อน้ าทะเล ซึ่ งทางตะวันออกของเทื อกเขามียอด
ภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสู งที่สุด ที่ระดับ 4049 ม.

ค่า
ที่พกั

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
HOTEL SCHWEIZERHOF ST.MORITZ หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง (8)
ST.MORITZ - วำดูซ (ลิกเตนสไตน์ ) – รัพเพอร์ สวิล - ซูริค
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมืองวำดูซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าไรน์ (Rhine
River)แม่น้ าที่ยาวและสาคัญที่สุดในทวีปยุโรป โดดเด่นด้วย ปรำสำทวำดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่มีชื่อเสี ยง
ตั้งตระหง่าน ทาให้ผคู ้ นสามารถมองเห็นปราสาทได้ทวั่ ทั้งเมือง เนื่องจากตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสู งชัน
ในย่านใจกลางเมือง ซึ่ งปั จจุบนั ปราสาทวาดุซได้เป็ นสถานที่สาหรับการพานักของเหล่า
พระบรมวงศานุ
วงศ์แห่ งลิกเตนสไตน์ แต่ กำรเยี่ยมชมนั้นจะสำมำรถทำได้ แค่ ภำยนอกเท่ ำนั้น จากนั้นนาท่านผ่ ำนชมสถานที่

สาคัญ อย่าง มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรื อ มหาวิหาร St. Florin ถูกสร้างขึ้นใน 1873 ในแบบนีโอ
โกธิ ค ศูนย์กลางของคริ สตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติประจาลิกเตนส
ไตน์ ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความสาคัญทางด้านสถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างมาก โดยอาคารมีรูปทรงสี่ เหลี่ยม
มองผิวเผินก็คล้ายๆกับ"กล่องดา" เนื่องจากสร้างขึ้นจากหิน และคอนกรี ตสี ดาทั้งหลัง ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการ
จัด แสดงนิ ท รรศการถาวรเกี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศลิ ก เตนสไตน์ สุ ด ท้า ย ไปเก็ บ ตกการชม
สถาปัตยกรรมอื่นๆของเมือง อาทิเช่น ทาเนียบรัฐบาล และศาลากลางและอื่นๆอีกมากมาย...

กลำงวัน

อิสระอำหำรกลำงวัน
ออกเดิ นทางสู่ เมื อง รั พเพอร์ สวิล ตั้งอยู่บนทะเลสาบซู ริค ห่ างมาทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของซู ริคเพียงไม่ถึง
ชัว่ โมง แต่ต้งั อยุใ่ นรัฐ ST. GALLEN ความสวยงามอยูท่ ี่ถนนหินโบราณที่อยูใ่ นเขตเมืองเก่าแบบยุคกลาง พร้อม
กับมีสวนกุหลาบถึง 3 แห่ ง ซึ่ งรวบรวมกุ หลาบทุกสี และแทบทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน และ
ตุลาคม ดอกกุหลาบจะบานสะพรั่งทั้งเมืองจนได้ชื่อว่า “เมืองดอกกุหลาบ” ส่วนปราสาทเก่าแก่น้ นั ตั้งอยูบ่ นเนิน
เขาสร้ า งมาตั้ง แต่ ค.ค. 1229 ใน 1283 ตระกู ล Rapperswill ไร้ ซ่ ึ งทายาท ท าให้ ป ราสาทถู ก ผูม้ ี อ านาจอื่ น
ครอบครอง จนใน ค.ศ. 1870 ท่ า นเคาต์ จ ากโปแลนด์ ก็ ม าขอเช่ า ปราสาทนี้ และท าเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
POLENMUSEUM... ภาพสวยงามของเมืองเล็ก ๆ ในช่วงยุคกลาง จะหยุดคุณชัว่ ขณะ ร้านอาหารที่มีความเป็ น
กันเอง ปราสาทแสนสวย ตรอกซอกซอยที่มีชีวิต สวนดอกกุหลาบ และ เดิ นเล่นริ มแม่น้ า สร้ างความสุ ขใจ
สาหรับผูม้ าเยือน…. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
HOTEL SCHWEIZERHOF ZURICH หรือเทียบเท่ ำ

วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง
(9)
ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทา Tax Refund
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อเตรี ยมตัวเชคอิน
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันที่สิบของกำรเดินทำง (10) ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ ) – กรุงเทพ
05.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
*******************

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... ไม่ มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
ตั๋ว ECONOMY CLASS (รำคำเริ่มต้ น)
ตั๋ว BUSINESS CLASS (รำคำเริ่มต้ น)

อัตรำค่ำบริกำร สำหรับจำนวนผู้เดินทำง (ท่ ำนละ)
2-3 ท่ ำน
4-5 ท่ ำน
6-7 ท่ ำน
8-9 ท่ ำน
335,900.249,900.235,900.218,900.319,900.237,900.224,900.207,900.302,900.224,900.212,900.197,900.285,900.212,900.200,900.186,900.39,000.39,000.39,000.39,000.39,800.39,800.39,800.39,800.132,500.132,500.132,500.132,500.-

**ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนอัตรำค่ำบริกำร ในกรณีที่ผ้เู ดินทำง ไม่ ครบตำมกำหนด**
สมำชิกบัตรหลัก ลดท่ ำนละ 3,000.- และ สมำชิกบัตรเสริมลดท่ ำนละ 2,000.สำหรับจำนวนผู้เดินทำง 2-5 ท่ ำน บริกำร รถ VAN 7 ที่นั่ง
สำหรับจำนวนผู้เดินทำง 6-9 ท่ ำน บริกำรรถ BENZ SPRINTER 16 ที่นั่ง

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
พร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มอีก

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
➢ “กำรจอง” กรุ ณาชาระมัดจา ท่ ำนละ 30,000.- บำท
➢ “กำรจ่ ำยส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชำระยอดมัดจำ โดยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริ ษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุ ณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่ อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด ธนำคำร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639-1-00265-5

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติ ไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารก
ในครรภ์
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่
ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย
(กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์หรื อ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่น
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่ วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรั บท่านผูเ้ ดิ นทางที่ ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศเพิ่มเติ ม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรื อ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผูเ้ ดิ นทางซื้ อตั๋วหรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์ น้ ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

14. บริ ษทั ฯ จะส่ งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ใน
กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ จ าเป็ นหรื อ สุ ด วิ สั ย อาทิ การล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ
จะคืนเงิ นค่าเข้าชมให้แก่ ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ ยนรายการเพื่อให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะ
ตาแหน่งที่นงั่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่ อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรื อของมีค่าในกรณี สูญหาย หรื อเสี ยหายในระหว่าง
เดินทาง
21. เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ ำงต้ น

