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วันที่ 8  อนิเทอร์ลาเก้น - สนามบนิซูริค - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. นําท่านสู่ เมืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางการซือ้ขาย แลก เปล่ียน ทองคําท่ีใหญ่

ท่ีสดุและเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  
13.55 น.      ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ 
06.50 น.    ถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

  ********************************************************************************   
 

บา่ย เดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานาม
วา่เป็นไข่มกุของริเวียร่าแห่งสวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือท่ีชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่าแห่งสวิส นําท่าน นัง่
รถไฟสาย Golden Pass Panorama  เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเท่ียวทางรถไฟท่ีสวยท่ีสดุของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่ง
เกษตรกรรม  บ้านไร่ปลายนา    ฟาร์มปศุสตัว์ ท่ีจะทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเก่าแก่ตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ 
จนถึง สถานีกืซตาด์ก Gstaad   เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอนัดบัต้น ๆ  ของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีมี้บ้านตาก
อากาศของเหลา่เซเลบคนดงั  

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 
      นําท่านเข้าสู่ที่พัก  Golf Hotel Les Hauts ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 7  กืซตาด์ก - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - อนิเทอร์ลาเก้น 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ จดุสตาร์ทของการท่องเท่ียวยอดเขายงูเฟรา ท่ีมีความสงูกว่าระดบันํา้ทะเลถึง 3,454 เมตร 

ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึน้ พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 
26 ท่ีนัง่ พร้อมหน้าต่างกว้างเพ่ือชมวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึน้สู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บน
ยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice 
Palace ถํา้นํา้แข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนํา้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของ ธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทําช้อคโกแล็ต  Alpine Sensation อีกหนึ่ง
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชคนัเดิมนําท่านเดินทางสู ่เมืองอินเทอร์ลาเก้น อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญัและมี

ความสําคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั 
อีกทัง้ยงัเมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
                   นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Metropole **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั
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PERIOD 

25 มิถุนายน 

7 กรกฎาคม

1 กรกฎาคม

4 สิงหาคม 2

30 ตุลาคม 2

รวม : 

 









ยเหตุ      ท
าหาร ตลอดจน
าช้าของสายกา
มือง อนัเป็นผล
ปล่ียนโปรแกรม
น้าแล้ว และห
ับผิดชอบได้ 

0040 

anorama 9 D_2022   

T

 2565 

ม 2565 

ม 2565 

2565 1

2565 1

 คา่ตัว๋เคร่ือง
 คา่รถโค้ชมา
 คา่โรงแรมท่ี
 คา่อาหารตา
 คา่ทิปพนกัง
 คา่ธรรมเนีย
 คา่ประกนัก

างบริษัทได้จดั
นสถานท่ีเข้าชม
ารบิน,  การพล
ลทําให้การเดนิ
ม และไม่สามา
ากมีคา่ใช้จ่ายใ

                                 

Tour Fare 
Adults 

128,000.- 

128,000.- 

128,000.- 

128,000.- 

128,000.- 

งบินไป-กลบั รว
าตรฐานยโุรป ท
ท่ีพกัตามท่ีระบใุ
ามท่ีระบใุนราย
งานขบัรถทอ่งเท
ยมวีซ่าสวิตเซอร
ารเดินทางของ

เตรียมการเดินท
มตา่ง ๆ เพ่ือเป็
ลาดเท่ียวบิน (ขึ
นทางลา่ช้า หรื
ารถคืนเงินคา่ใช้
ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้

                                 

Child 4-11 

With Bed 

115,500.- 

115,500.- 

115,500.- 

115,500.- 

115,500.- 

วมคา่ภาษี และ
ทอ่งเท่ียวตามโป
ในโปรแกรม หรื
ยการ คดัสรรเม
ท่ียวตามโปรแก
ร์แลนด์ (เชงเก้น
 AIG เอ ไอ จี ป

ทางของคณะทั
ป็นการเตรียมพ ้
ขึน้เคร่ืองไมท่นั
รือ ไม่สามารถ
ช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีท
นนอกเหนือจาก

                                 

Child 4-6
No Bed 

102,500.-

102,500.-

102,500.-

102,500.

102,500.

ะสว่นเพิ่มของนํ ้
ปรแกรมท่ีระบุ
รือเทียบเทา่ในร
นแูละให้ทา่นไ
กรมตลอดการเ
น) 
ประกนัภยั แบบ

ทวัร์ 15 วนัก่อน
ร้อมให้กบักรุ๊ป
น), การนดัหยดุ
ถเดินทางไปยงั
ทา่นได้ชําระมา
ในรายการทวัร์

                                  

6 

 
DBL 

SGL 

- 19,000

- 19,000

- 19,000

- 19,000

- 19,000

นา้มนัเชือ้เพลงิ ณ

ระดบัราคาเดียว
ด้เลศิรสกบัอาห
เดินทาง คิดอตั

บ TRAVEL GR

นการเดินทาง โ
ทวัร์ ในกรณีท่ี
ดงาน, การก่อก
จดุหมายปลาย
าแล้ว เพราะทา
ร์ หวัหน้าทวัร์จ

   

 

 
SGL
Supp

0.- 10,000

0.- 10,000

0.- 10,000

0.- 10,000

0.- 10,000

ณ วันที่ 1 มกร

วกนั โดยพกัเป็
หารท้องถ่ินในแ
รา 2 สวิตฟรังค์

ROUP TOUR ค้

โดยซือ้ตัว๋เคร่ือ
เกิดเหตกุารณ์อ
ารจลาจล, ภยั
ยทางได้ตามโปร
างบริษัท ฯ ได้มี
ะแจ้งให้ทา่นทร

L 
p 

0.- -3

0.- -3

0.- -3

0.- -3

0.- -3

ราคม 2565 

ปนห้องแบบ Tw
แตล่ะประเทศ 
ค์ตอ่ทา่น / วนั 

คุ้มครองการสญู

องบิน, เช่ารถโค้
อนัสดุวิสยัอาทิ
ยธรรมชาติ รวม
รแกรม หวัหน้
มีการตกลงชําร
ราบ เพราะเป็น

            5 / 7 

NO TKT 

ADL / CHD 

30,000/-23,000

30,000/-23,000

30,000/-23,000

30,000/-23,000

30,000/-23,000

win / Double 

ญเสียชีวิต / อวยั

ค้ช, จองโรงแรม
 การยกเลิกเท่ี
มถงึการถกูปฏิเ
น้าทวัร์ มีสทิธ์ิ
ระคา่ใช้จ่ายตา่ง
นสิง่ท่ีทางบริษัท

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

ยัวะ /

มท่ีพกั, 
ยวบิน, 
สธการ
ธ์ในการ
ง ๆ ไว้
ท ฯ มิ
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สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 

 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี
 คา่ใช้จ่ายตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามท่ีรัฐกําหนด 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 
 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางร่วมทวัร์ในนาม EUROPEAN HOLIDAY เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา

จองทวัร์และชําระเงินมดัจําลว่งหน้า 60,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ี
เหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Can not make your reservation)
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อาํนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

 
การยกเลกิการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจํา** 

(หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจํา 50%** 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมคื่นเงินคา่ทวัร์** 
 การจ่ายคา่บริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว หากผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจดันําเท่ียว ให้นํามา
หกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ดําเนินการ 
2. คา่มดัจํา หรือ คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืน 

ในกรณีคา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามวรรคหนึ่ง สงูกว่าเงินค่าบริการท่ีได้ชําระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียว
ไมไ่ด้ 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนั
เวลาท่ียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านย่ืนขอวี
ซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต่ํากวา่ 15 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระมาแล้ว 
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การขอเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย และ 60 

วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และ
เทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

คา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋
 

 

 


