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  St. Gallen, Appenzell, Arosa, St. Moritz,Tirano 

                       ( ก ำหนดกำรเดนิทำง  18 – 25 ตลุำคม 2561 ) 
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ไรน์นิช  ทรำเวล   ขอน ำท่ำนร่วมกำรเดนิทำง Unseen & Gastronomy in Switzerland  น่ังรถไฟ 

Bernina Express เสน้ทำงที่สวยงำมที่สุดในสวสิเซอร์แลนด์  เริม่จำกเมืองแซง กัลเลน  โบสถ์ 
ไดร้ับกำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกปี 1983   หอสมุด The library at the Abbey of St. Gallen    

เมืองอัพเพนเซลล์ ประตูสู่เทือกเขำแอลป์  เมืองอำโรซำ เป็นหมู่บำ้นพื้นเมืองเล็ก ๆ ในเเถบเทือกเขำ Alpine       

เมอืงแซงคม์อรทิซ ์เมอืงตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกฬีำสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก  น่ังรถลดัเลำะตำมแนวชำยแดนสวสิ-
อติำล ีสู ่ Varenna Pier  เพือ่ขึน้เรอืเฟอรร์ีไ่ปยัง เมอืงเบลลำจโิอ   น่ังรถรำงขึน้สูม่อนเต ซำน ซลัวำโตเร 

ทีเ่มอืงลูกำโน    เมอืงลูเซริน์ ชมสะพำนไมแ้คมเบลล ์อนุสำวรยีร์ปูแกะสลักสงิโต      ล่องเรอืทะเลสำบลู
เซริน์แบบเรอืสว่นตัวนทะเลสำบลูเซริน์  เมอืงเองเกลิเบริก์   น่ังเคเบิล้คำรส์ูย่อดเขำทติลสิ เดนิขำ้ม
สะพำนแขวนที่สงูทีส่ดุในยุโรป   ถ ้ำน ้ำแข็ง    ชมิอำหำรพเิศษบำงมือ้ทีไ่ดรั้บกำรประกันควำมอร่อยโดย  

ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน ์  เจำ้ของฉำยำเชลลช์วนชมิ  



 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เมอืงซรูคิ 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิ บรเิวณประต ู3  ชัน้ 4  เคำนเ์ตอร ์D  สำยกำรบนิไทย (TG) พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละ  

หัวหนำ้ทัวรข์อง  ไรนน์ชิ ทรำเวล จะคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนกอ่นขึน้เครือ่งพรอ้มจะ

เดนิทำงไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 

วนัทีส่อง    เมอืงซรูคิ - เมอืงแซง กัลเลน – เมอืงอัพเพนเซลล ์ - เมอืงอำโรซำ 
01.05 น.    ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970 

07.35 น. เดนิทำงถงึเมอืงซรูคิหลงัผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงแซง กัลเลน (St. Gallen) เมอืงทำงตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ที่

ไดร้ับชือ่มำจำกนักบุญ Gallus ทีเ่ขำ้มำเผยแพร่ศำสนำครสิตใ์นชมุชนเล็ก ๆเมือ่ศตวรรษที ่ 7 เป็นเมอืงทีม่ี

ควำมรุ่งเรอืงและเขม้แข็งทำงศำสนำมำตัง้แตยุ่คกลำง แตปั่จจุบันน้ีกลำยเป็นศนูยก์ลำงวงกำรแฟชัน่เสือ้ผำ้

ของสวสิ    ชมควำมงดงำม โบสถแ์ซง กัลเลน สรำ้งขึน้ตำมสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำโรค ซึง่ไดร้ับกำรยก
ย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี 1983 ภำย ในโบสถม์จีติรกรรมฝำผนังอนัขึน้ชือ่และ

ภำพเขยีนเฟรสโก ้ ทีอ่อกแบบและเขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดงัอย่ำง ไมเคลิ แองเจโล ยังเป็นทีต่ัง้ของ The 

library at the Abbey of St. Gallen 

 

                     รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรสวสิฟองด ู

( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์ ) 
ชมิชสีฟองด ู และฟองดเูนือ้จุ่มในน ้ำมันในน ้ำมัน ใหส้กุตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร แลว้น ำไปจุ่มใน

น ้ำซอสทีท่ำ่นชอบใจ กอ่นเขำ้ปำก ทำ่นจะไดก้ลิน่หอม ชวนกนิ อรอ่ยมำก  ( ส ำหรับทำ่นที่

ไมท่ำนเนื้อสำมำรถเลอืกทำนหมไูด ้)   
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงอัพเพนเซลล ์( Appenzell )   ทีต่ัง้อยู่ในหุบเขำ อเีบนนำลพเ์มอืงน้ีไดร้ับขนำน 

นำมวำ่ "ประตสููเ่ทอืกเขำแอลป์" เป็นหมู่บำ้นเล็กๆน่ำรักๆ เมอืงน้ีร่มรืน่และเงยีบสงบภำพทวิทัศนข์องภูเขำ 
ก็งดงำม ตดักบัอำคำรบำ้นเรอืนทีย่ังคงอนุรักษ์ไวใ้นสไตลด์ัง้เดมิซึง่มลีกัษณะโดดเดน่ เฉพำะตวัดว้ยจั่วหนำ้

บำ้นลกัษณะโคง้มน และหลงัคำทีท่ ำจำกกระเบือ้งทีม่ชี ือ่เสยีง แถมยงัมสีสีนัและลวดลำยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

เฉพำะเมอืง  เดนิทำงสู ่ เมอืงอำโรซำ (Arosa) เป็นหมู่บำ้นพืน้เมอืงเล็ก ๆ  

ในเเถบเทอืกเขำ Alpine ของสวติเซอรแ์ลนด ์ ตัง้อยู่สงูเหนือน ้ำทะเลถงึ 1,700 เมตร ในรัฐ Graubunden 

เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงมำอย่ำงยำวนำนเรือ่งอำกำศทีบ่รสิทุธิ ์ และภูมทิัศนท์ีส่วยงำม เพรำะหมู่บำ้นน้ีจะรำยลอ้มไป
ดว้ยภูเขำและเป็นสถำนทีเ่ขำ้คำ่ยพลำมัยเมอืงครัง้วยัเยำวข์องในหลวงรัชกำลที ่ 9 เมือ่ครัง้ประทับอยู่ที่
สวติเซอรแ์ลนด ์

ค ำ่               รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

เขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม BLATTER’S BELLAVISTA HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
 

 
วนัทีส่ำม  เมอืงแซงคม์อรทิซ ์- ทะเลสำบแซงคม์อรทิซ ์- ยอดเขำ Piz Nair  
เชำ้              รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแซงคม์อรทิซ ์ (St. Moritz)  ชมเมอืงตำกอำกำศทีม่ชี ือ่เสยีง และศนูยก์ลำง
กฬีำสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในรัฐเกรำบนึเดนิ (Graubünden) เป็นรัฐทีใ่หญ่ทีส่ดุ และ

อยู่ทำงตะวนัออกสดุของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขำแอลป์ น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ
ทะเลสำบแซงคม์อรทิซ ์ (Lake St. Moritz) ซึง่หำกทำ่นมำในชว่งฤดรูอ้นจะพบกบัควำมงดงำมของน ้ำใสสี

เขยีวมรกต แตถ่ำ้เป็นหนำ้หนำว น ้ำในทะเลสำบจะกลำยเป็นน ้ำแข็งทัง้หมด น ำท่ำนสู ่ยอดเขำPiz Nair 
ชมควำมงำมของทวิทัศนบ์นยอดเขำทีม่คีวำมสงูถงึ 3,057 เมตร โดยยอดเขำ Piz Nair จะอยู่เหนือเมอืง
แซงคม์อรทิซ ์ 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำรอำหำรฝรั่งเศส 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 
 

 

 
ใหท้่ำน เพลดิเพลนิไปกบัถนนชอ้ปป้ิงสำยหลกัของเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นแบรนดเ์นม รำ้นเสือ้ผำ้ กระเป๋ำ 
รองเทำ้ รำ้นจวิเวลรีแ่บรนดด์งัระดบัโลกมำกมำย ไม่วำ่จะเป็น Hermès, Asprey, de GRISOGONO, Loro 

Piana, Escada, Prada, Chanel, Moncler, Valentino, Bottega Veneta, Gucci, Louis Vuitton, Rebecca 
Ardessi, Boutique Tourbillon, Bulgari, Cartier, Chopard, Church’s, De Nicola, Tom Ford, Trois 
Pommes, Van Cleef & Arpels และอกีมำกมำย 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีน 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 
เขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BERNINA 1865 HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงแซงคม์อรทิซ ์– BERNINA EXPRESS – เมอืงทริำโน่ – เบลลำจโิอ - โคโม ่
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

เดนิทำงโดยรถไฟสำยทอ่งเทีย่วเบอรน์น่ิำเอ็กเพรส ( BERNINA EXPRESS ) เสน้ทำงรถไฟทีส่วย

ทีส่ดุในโลก เสน้ทำงจำกเมอืงเมอืงแซงคม์อรทิซ ์สูเ่มอืงทริำโน่ (TIRANO) ของประเทศอติำล ีรถไฟสำยน้ี
เป็นรถไฟสำยทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ ชมววิแบบพำโนรำม่ำ ผ่ำนเขตใจกลำงเทอืกเขำแอลป์ ทีม่ี

หมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี    ถอืเป็นรถไฟสำยทีม่วีวิทวิทัศนส์วยทีส่ดุในโลก  

รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

 
 

น ำท่ำนน่ังรถลดัเลำะไปตำมทะเลสำบ ทีอ่ยู่บรเิวณพรมแดนสวสิ-อติำล ี  สู่ Varenna Pier  เพือ่ขึน้เรอื
เฟอรร์ีไ่ปยงั เบลลำจโิอ ( BELLAGIO ) เมอืงทีไ่ดร้ับกำรขนำนนำมวำ่เป็นไขมุ่กแห่งทะเลสำบโคโม ่
(The Pearl of Lake Como) มถีนนกรวดคดเคีย้วไปมำพำดผ่ำนบำ้นเรอืนแสนสวย สวนอติำเลยีนดัง้เดมิ 
จตรุัสคกึคกั และชมุชนชำวประมงแบบดัง้เดมิ ทำงเดนิเทำ้ทีท่อดยำวเลยีบชำยฝ่ังใหท้ัศนียภำพทะเลสำบที่
น่ำอศัจรรย ์บันไดกรวดและสถำปัตยกรรมเกำ่แกห่ลำยรอ้ยศตวรรษคอืเอกลกัษณท์ีท่ ำใหเ้มอืงเบลลำจิโอได ้

ชือ่วำ่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตคิและมคีวำมงำมดัง่ภำพวำดทีส่ดุของทะเลสำบโคโม่ หมู่บำ้นทีเ่ต็มไปดว้ย
ประวตัศิำสตรต์ัง้อยู่ใจกลำงทะเลสำบ โอบลอ้มดว้ยเนนิเขำทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไซปรัส สวนดอกไม ้และน ้ำใส ๆ 
ทีส่ะทอ้นแสงระยบิระยับ  รมิฝ่ังเมอืงเบลลำจโิอทีม่ตีน้ไมเ้รยีงรำยมักจะเป็นจุดแวะพักเทีย่วแหง่แรก และยงั

เป็นจุดออกเรอืท่องเทีย่วอกีดว้ย แลว้อย่ำพลำดเดนิย่ำนรำ้นคำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นกำแฟ ไอศกรมี และอำหำร
อร่อย ๆ มำกมำย  
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น ำท่ำน ขึน้เรอืเฟอรร์ีไ่ปยัง GRIANTE PIER  เพือ่น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโคโม่ ชมทะเลสำบโคโม ่

ทีข่ ึน้ชือ่วำ่เป็นทะเลสำบทีส่วยทีส่ดุในอติำล ี และมขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัสำมของอติำล ี (Italy) สำมำรถเห็น
ววิธรรมชำตอินัสวยงำม ของเทอืกเขำแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปี 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีน 

เขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม HILTON  LAKE COMO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ำ้    ลกูำโน่  – มอนเต ซำน ซลัวำโตเร –จัตรุัสเปียสซำเดลลำรฟีอรม์ำ- ลเูซริน์ - ลอ่งเรอื

ทะเลสำบลเูซริน์แบบเรอืสว่นตัว 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 
 

น ำเดนิทำงสู ่ เมอืงลกูำโน่ เมอืงสงบเงยีบอยูภ่ำคใตข้องสวติเซอรแ์ลนดใ์นเขตรัฐทชีโีน ตดิกบัทำงเหนือ
ของอติำลแีละใตส้ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ ตัง้อยู่รมิทะเลสำบใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยภูเขำจ ำนวนมำก มสีถำนที่
ท่องเทีย่วน่ำสนใจ เชน่ ทะเลสำบน ้ำแข็งตัง้อยู่ระหวำ่งพรมแดนของสวติเซอรแ์ลนด ์- อติำล ี ย่ำนเมอืงเกำ่ 

อยู่ใจกลำงเมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นจัตรุัสสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของย่ำนกำรคำ้,ทะเลสำบลกูำโนที่

ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขำมวีวิทวิทัศนส์วยงำม น ำท่ำน น่ังรถรำงขึน้สูม่อนเต ซำน ซลัวำโตเร ( Monte 

San Salvatore )  เพือ่ชมทัศนียภำพในมุมกวำ้งของทะเลสำบ แม่น ้ำ ภูเขำ อำคำรทีม่หีลงัคำสแีดง  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 

สู ่ จัตรุัสเปียสซำเดลลำรฟีอรม์ำ (Piazza della Riforma ) เต็มไปดว้ยสสีนัและสือ่ถงึควำมหมำย 

บำ้นเรอืน รำ้นคำ้ในเขตเมอืงเกำ่ มกีลิน่อำยแบบอติำล ี สสีนับำ้นเมอืงงดงำม เดนิเลน่ พักผ่อนแบบสบำยๆ 
เลอืกซือ้สนิคำ้สวสิอำทเิชน่ มดีพับ นำฬกิำปลกุ  เข็มขดั กระเป๋ำตำ่งๆมำกมำย รำ้นขำยขนมในสไตลเ์ก ๋ ๆ
แบบอติำเลยีน      

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงลเูซริน์ ( LUCERNE ) เดนิชมเมอืงเกำ่และกำรเดนิขำ้ม สะพำนไมแ้คมเบลล ์
(KAPELLBRUCKE) ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำรุซซท์ีเ่ป็นสำยน ้ำเกำ่แกท่ีส่ดุ บนสะพำนแห่งน้ีจะมภีำพเขยีนเล็ก ๆ
จ ำนวน 112   ภำพเขยีนอยู่เพือ่บอกเลำ่ประวตัเิมอืงลเูซริน์   ถ่ำยภำพกบัฝูงหงสท์ีก่ ำลงัเลน่น ้ำรมิทะเลสำบ 

ชมอนุสำวรยีร์ปูแกะสลักสงิโต บนหนำ้ผำหนิซึง่เป็นอนุสำวรยีแ์กค่วำมซือ่สตัยข์องทหำรสวสิ  สรำ้ง
ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกช่ำวสวสิทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นควำมกลำ้หำญ องอำจ จงรักภักด ี  น ำท่ำนลง ลอ่งเรอื

ทะเลสำบลเูซริน์แบบเรอืสว่นตัวพรอ้มจบิน ้ำผลไม,้ไวน์แดง,ขนมขบเคีย้ว  ดืม่ด ำ่กบัควำม
งดงำมแสนโรแมนตกิยำมอยู่กลำงเวิง้น ้ำกวำ้งใหญ่ มภีูเขำทอดเงำสะทอ้น 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 
เขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL, LUCERNE  หรอืเทยีบเท่ำ 



 
 

 

วนัทีห่ก  ลเูซริน์  – เมอืงเองเกลิเบริก์ – ยอดเขำทติลสิ – ลเูซริน์ – รำ้นขำยนำฬกิำ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเองเกลิเบริก์ (ENGELBURG)  น่ังเคเบิล้คำร์สู่ยอดเขำทติลสิ สถำนที่
เดยีวที่เป็นดนิแดนแห่งหมิะน ้ำแข็งในช่วงฤดูรอ้นพรอ้มน่ังชมทัศนียภำพควำมสวยงำมของเขำทติลสิดว้ย   

จะมีกำรเปลีย่นกระเชำ้อยู่สองช่วงดว้ยกันเปลีย่นที่ Trubsee และที่ Stand จำกนัน้ก็เปลีย่น Titlis Rotair  
แบบหมุนได ้360 องศำสำมำรถชมววิและถ่ำยรูปได ้360 องศำกนัเลยทเีดยีว    อกีหนึง่ไฮไลทค์อื  กำรชม

ควำมสวยงำมโดยเดนิขำ้มสะพำนแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรป น ำท่ำนดำ้นในอำคำรชมดำ้นในอำคำร 

ที่จัดนิทรรศกำร Gracier Cave เป็นถ ้ำน ้ำแข็ง ทุกอย่ำงเป็นน ้ำแข็งทัง้หมด รวมทัง้พื้นทำงเดนิบำงสว่น
ดว้ยมงีำนประตมิำกรรมจำกน ้ำแข็งใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกนัเป็นระยะ ๆ   

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

 

 
 

เดนิทำงกลบัลเูซริน์ น ำเขำ้ชมรำ้นขำยนำฬกิำ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกในฐำนะผูผ้ลตินำฬกิำทีเ่ดนิได ้
เทีย่งตรงทีส่ดุในโลก (SWISS MADE )  เชน่  ROLEX , LONGINE , CHOPARD   ท่ำนสำมำรถเดนิชม  รำ้น 
ขำยขนมและสนิคำ้พืน้เมอืงของสวสิในรำ้นคำ้ย่ำนเมอืงเกำ่ของเมอืงลเูซริน์   อำท ิ มดีพับสวสิ, กลอ่งดนตร,ี 

ผำ้ลกูไม,้ ช็อคโกแล็ต, เครือ่งหนัง จำกรำ้นคำ้ทีเ่รยีงรำยรอบทะเลสำบ 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ. ภัตตำคำรอำหำรฝรั่งเศส 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 

 เขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL, LUCERNE  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วนัทีเ่จ็ด   เมอืงลเูซริน์ – สนำมบนิซรูคิ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

09.00 น. เดนิทำงไปสนำมบนิ เพือ่รฟัีนดภ์ำษี 
13.30 น.       ออกเดนิทำงกลบักรุงเทพ เทีย่วบนิ TG 971 
 

วนัทีแ่ปด   กรงุเทพฯ 
05.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

อัตรำคำ่บรกิำร( ทัวร ์8 วนั  บนิ TG  นอนโรงแรม 5 คนื ) 

ผูใ้หญ่  พักหอ้งละ 2 ท่ำน                                          ท่ำนละ  138,600 บำท 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักกบัผูใ้หญ่  1 ท่ำน      ท่ำนละ  136,600 บำท 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักรวมผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   ( มเีตยีงเสรมิ )  ท่ำนละ  125,600 บำท 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักรวมผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ( ไม่มเีตยีงเสรมิ ) ท่ำนละ  118,500 บำท 
พักหอ้งเดีย่ว  เพิม่       ท่ำนละ     32,000 บำท  

**** คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิ  ณ  วันที ่  8  กรกฎำคม 2561  อำจเปลีย่นแปลงตำมสภำวะตลำดน ้ำมนัโลกที่
ประกำศโดยสำยกำรบนิ  ทำงบรษัิทฯ อำจจะตอ้งมกีำรปรับตำมประกำศของสำยกำรบนิ **** 
 

อัตรำนีร้วม 
* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  * คำ่วซีำ่เขำ้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

* คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร  * คำ่อำหำรตำมรำยกำร 
* คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  * คำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 
* คำ่หอ้งพักโรงแรม 2 ท่ำนตอ่หอ้ง  * คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
* คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละ 1 ใบ (ไม่เกนิ 30 กก.) 

* คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อัตรำนีไ้มร่วม 
* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง    
* คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % จำกคำ่ใชจ้่ำยตำ่งประเทศ   

* ค่ำทปิหัวหนำ้ทัวร ์ซ ึง่ถือเป็นธรรมเนียมในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวที่นักท่องเทีย่วทั่วโลกยดึถือ ปฏบิัตติำมกันมำ ตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบัน 
 

กำรช ำระเงนิ   
1)  ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจ ำกำรจอง  30,000  บำท/ท่ำน 
2)  สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย  15 วนัท ำกำร 

3)  ท่ำนทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิุคคล ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ  
ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลงั 
 

กำรยกเลกิ        
-  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ  
-  กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำงำน บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทัวร ์ 

-  ภำยใน 15 วนัท ำงำนกอ่นกำรเดนิทำง  ถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด  
   ( โดยท่ำนไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้) 
 

หมำยเหต ุ              
1)   รำยกำรท่องเทีย่วและอำหำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น    
2)  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนกำรท่องเทีย่ว สำยกำรบนิ และตวัแทนกำรท่องเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไม่อำจรับผดิชอบตอ่ควำม

เสยีหำยตำ่งๆ ทีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุกำรควบคมุของเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ อำท ิ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลีย่นแปลง
ก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ ภัยธรรมชำต ิ ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม  เชน่  กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ ฯลฯ  และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออกเมอืง

ของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง  อนัเน่ืองมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืกำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ   
3)   ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ่ ) จ ำนวนไม่ถงึ 15 ท่ำน 

4)   เมือ่ท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้  หมำยถงึท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขำ้งตน้ 

 
หำกทำ่นใดสนใจซือ้ประกันสขุภำพเพิม่เตมิส ำหรับกำรเดนิทำง 

สำมำรถตดิตอ่พนักงำนขำยไดท้ี ่02-712-5757 
        

 



 
 

  ใบจองกำรเดนิทำง 

       Unseen & Gastronomy in Switzerland 
      “ Bernina Express ” 

          ( ก ำหนดกำรเดนิทำง 18 – 25 ตลุำคม 2561 ) 
 
 

ชือ่____________________________________    นำมสกลุ    _____________________________________ 

บำ้นเลขที_่_______ซอย______________ถนน________________ ต ำบล/แขวง __________________________ 

อ ำเภอ/เขต _______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________ 

โทรศัพท_์________________________มอืถอื_________________________โทรสำร______________________           

E-mail_________________________________________ 

           รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มูลตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 
 
        O  www.rhinishtravel.com  O รำยกำรครอบจักรวำลO จดหมำยขำ่วไรน์นชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

กำรช ำระคำ่มัดจ ำทัวร ์   ทำ่นละ   30,000 บำท 
 

จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บำท (…………………………………………………) 

ผูใ้หญ่ จ ำนวน  __________ ท่ำน      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน     __________ ท่ำน      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มเีตยีงเสรมิ)     __________ ท่ำน      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  __________ ท่ำน 

 

 

 
 
 

 
 

 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  

ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ญัช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรุณาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 

1. สลปิธนำคำรถงึ   คณุ……………………………………………… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 
3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 

4. ใบประวัตผิูเ้ดนิทำง 


