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12.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดย สายการบินสวิสแอร ์
เท่ียวบินท่ี LX 181

19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูรคิ 
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม RADISSON HOTEL ZURICH AIRPORT หรอืเทียบเท่า

กรุงเทพฯ- สวิตเซอรแ์ลนด์ 

ROUTING MAP

DAY 1

09.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์G สายการบินสวิสแอร์(LX) .      
พบเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทัวร ์ไรน์นิช ทราเวล จะคอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับท่านตลอด
การเดินทาง



เมืองซูรคิ – เซนต์ กัลเลน – อัพเพนเซลล ์– ลูเซริน์ 
DAY 2

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ กัลเลน (ST.GALLEN) เมือง

ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ท่ีได้รบัชือ่มา
จากนักบุญ GALLUS ท่ีเข้ามาเผยแพรศ่าสนาครสิต์ใน
ชุมชนเ ล็กๆ เ ม่ือศตวรรษท่ี  7 เ ป็นเ มือง ท่ี มีความ
รุง่เร ืองและเข้มแข็งทางศาสนามาต้ังแต่ยุคกลางแต่
ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟชัน่เส้ือผ้าของสวิส
ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์ กัลเลน (ST. GALLEN
CATHEDRAL) สรา้งข้ึนตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค 
ซึง่ได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ในปี 1983 ภายในโบสถ์ มีจติรกรรมฝาผนังอันข้ึนชือ่และ
ภาพเขียนเฟรสโก้ ท่ีออกแบบและเขียนโดยนักจติรกรชือ่
ดังอย่าง ไมเคิล แองเจลโล และยังเป็นท่ีต้ังของ ห้องสมุด
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ABBEY LIBRARY OF ST. 
GALLEN )

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซลล์ (APPENZELL) เป็น
เมืองท่ี ต้ังอยู่ในหุบเขา ได้ร ับขนานนามว่า “ประตูสู่
เทือกเขาแอลป”์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ น่ารกั เมืองน้ีรม่ร ืน่และ
เงียบสงบ ภาพทิวทัศน์ ของภูเขาก็งดงาม ตัดกับอาคาร
บ้านเรอืนท่ียังคงอนุรกัษ์ไว้ในสไตล์ด้ังเดิม หลังคาท่ีท า
จากกระเบ้ืองท่ีมีชื่อเสียง แถมยังมีสีสันและลวดลายท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง
เดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นหัวเมือง
โบราณของสวิตเซอรแ์ลนด์ ดินแดนท่ีได้รบัสมญานามว่า 
“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THE ROOF OF EUROPE) 
เมืองตากอากาศท่ีมีชือ่เสียง และนักท่องเที่ยวมากที่สุดใน
สวิตเซอรแ์ลนด์

ค่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารฝรัง่เศสระดับมิชลีน
ชมิอาหารจากภัตตาคารท่ีได้รบัมิชลีนไกด์
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL LUCERNE
หรอืเทียบเท่า



บ่าย เดินทางสู่ เมืองลอยเคอรบ์าด (LEUKERBAD)  
ในแคว้นวัลเล่ส์ได้ร ับการขนานนามว่า The 
largest alpine thermal spa in Europe 
แหล่งน้าแร่ธรรมชาติ ท่ี โ ด่ง ดัง ท่ี สุดในเขต
เทือกเขาแอลป ์ให้ทุกท่านได้อาบน้าแรแ่ละสปา
ใหญ่ทันสมัยท่ีสุดของเมืองน าท่านแช่บ่อน้าพุ
รอ้นท่ี WALLISER ALPENTHERME & SPA ท่ีมีท้ัง
บ่อในรม่ และกลางแจง้ (Indoor & Outdoor)
บ่อท่ีน่ีมีใช้ง่ายและปรบัปรุงให้ทันสมัย มานาน
กว่า 500ปี  หรอืท่านอาจจะเลือกแช่น้าพุรอ้น
ท่ีโรงแรมก็ได้
( กรุณาเตรยีมชุดว่ายน้าส าหรบัแชน้่าแร ่)

สะพานไมค้าเปล – อนสุาวรยีร์ปูแกะสลักสิงโต – เมืองลอยเคอรบ์าด
แชน้่าแรเ่พ่ือสุขภาพ

DAY 3

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
น าท่านชมเมืองเก่าและเดินข้ามสะพานไม้ท่ีมีชือ่เสียงที่สุดของลูเซริน์ สะพานไม้คาเปล (KAPELLBRUCKE) ท่ี
ทอดข้ามแม่น้ารุซซ ์(REUSS) ท่ีเป็นสายน้าเก่าแก่ท่ีสุดอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมภาพเขียนเล็กๆ 112 ภาพ 
บอกเล่าประวัติ เมืองลูเซริน์ ยาวตลอดสะพาน ถ่ายภาพกับฝูงหงส์ท่ีก าลังเล่นน้ารมิทะเลสาบ ชม อนุสาวรย์ี
รูปแกะสลักสิงโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์  สรา้งข้ึน
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของชาวสวิส

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ค่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไฟน์ไดน์น่ิง
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม DE FRANCE BY THERMAL 
HOTEL หรอืเทียบเท่า



Gstaad – กลาเซยีร ์3000 – Snow bus – Peak Walk – เมอืงมองเทรอซ ์
DAY 4

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองGSTAAD เมืองตากอากาศท่ีมีราคาแพงอันดับต้นๆของสวิต สถานตากอากาศไฮโซท่ี
เคยต้อนรบัเหล่าคนดังของโลกมาแล้ว ลักษณะอาคารบ้านเรอืนจะเป็นแบบสวิสชาเลต์  ถนนกลาง
หมู่บ้านจะมีแต่รา้นแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า แฟชัน่ เครือ่งประดับ รวมท้ังนาฬิกายี่ห้อดังๆ 
อาทิ Louis Vuitton ,Hermès, Girard- Perregaux ,Moncler เป็นต้น
น่ังเคเบ้ิ คาร ์สู่ยอดเขา Glacier 3000 ท่ีเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) พาท่านข้ึนกระเชา้
ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ท่ีจุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน พรอ้มชมทัศนียภาพท่ีงดงาม สู่บรเิวณ กลาเซยีร ์เลอ 
ไดเบอเรต็ หรอืท่ีได้รบัการขนานนามใหม่ว่า กลาเซยีร ์3000 ( Glacier 3000 )



เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ
ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองบนยอดเขา

บ่าย น าท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ืนเต้นสนุกสนาน
น่ังรถ Snow bus สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางหิมะ
ต่อด้วยเดิน Peak Walk สะพานแขวน ยาว 107เมตร
ข้ามหน้าผาท่ีระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้
ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวย
งามแบบกว้างไกลสุดสายตา
เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองพัก
ตากอากาศท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน สวิตเซอรแ์ลนด์
เน่ืองจากมีท าเลท่ีต้ังอยู่รมิชายฝั่ ง ทะเลสาบเจนีวา
โดยมีทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ ต้ังอยู่ตรงเบื้อง
หน้าอย่างสงา่งาม บรรยากาศสุดชลิ และบ้านเมือง
แสนสวยท าให้ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในท่ีเที๋ยวสวิตเซอรแ์ลนด์
ท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ค่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไฟน์ไดน์น้ิง ระดับมิชลีนบิบกรูมองค์ 
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC, AUTOGRAPH COLLECTION หรอืเทียบเท่า



เมืองลาโวซ ์– Lavaux Express – ไวน์ เทสต้ิง – เมืองเวเวย่ ์
DAY 5

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
. เดินทางสู่ เมืองลาโวซ ์(LAVAUX) ต้ังอยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบรูปพระจนัทรค์รึง่เส้ียว ซึง่เป็น

หน่ึงในทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวันตก ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีมีภูเขาล้อมรอบอย่าง Swiss 
Alps จงึท าให้เมืองลาโวซมี์อากาศที่นับว่าเหมาะสมแก่การปลูกองุ่นเป็นอย่างมาก 
น าท่าน น่ังรถไฟ Lavaux Express ชมไรอ่งุ่นข้ันบันไดของเมืองลาโวซ ์ถือว่าเป็นไรอ่งุ่นท่ีมีความ
เก่าแก่มาก ด้วยอาณาเขตของพ้ืนท่ีการปลูกท่ีมีความยาวถึง 30 กิโลเมตร ตามแนวชายฝั่ งด้าน
เหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)
สัมผัสต้นองุ่นเป็นหม่ืนๆไร ่โดยน าท่านเข้าชมิ ไวน์ เทสต้ิง (WINE TASTING)

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไฟน์ไดน์น่ิง

บ่าย เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ ( VEVEY ) เมืองเล็กๆท่ีต้ังอยู่ติดทะเลสาบ
เจนีวา (Lake Geneva) ต้ังอยู่ระหว่างเมืองโลซาน (Lausanne) 
และเมืองมองเทรอซ์ (Montruex) กับเมืองต้นก าเนิดของบรษัิท
เนสท์เล่ (Nestlé) ท่ีหลายคน น่าจะคุ้นเคยกันอย่างดี  ซึ่งการท า
ชอ็คโกแลตนมก็ถูกคิดค้นท่ีเมืองเวเว่ย์เป็นครัง้แรกในโลกและท่ีน่ี
ยังเป็นบ้านของ ชารลี์ แชปลิน ในชว่งบ้ันท้ายชวีิตอีกด้วย 
พาท่านถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ The Fork Alimentarium 
ถือเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของ เมืองเวเว่ย์ ส้อมคันน้ีถือเป็นส้อมท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงกว่า 8 เมตร ท าออกมาเพ่ือฉลองครบ
รอบ 10 ปี ของพิพิธภัณฑ์ Alimentarium ในปี 1995 และตรง
กันข้ามกับ The Fork อีกรูปป้ันหน่ึงท่ีส าคัญของเมืองเวอแว คือ 
รูปป้ันชารลี์ แชปลิน (CHARLIE CHAPLIN) ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือ
เฉลิมฉลองการต้ังถ่ินฐานของชาลีท่ีน่ีครบรอบ 25 ปี  

ค่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารระดับหน่ึงดาวมิชลิน
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC, 
AUTOGRAPH COLLECTION หรอืเทียบเท่า



ล่องเรอืทะเลสาบทนู – ชอ้ปปิ้ งยา่นโฮอีเวก – ยอดเขาฮารเ์ดอรค์มุ 
DAY 6

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
น าท่านเดินทางไปยัง ท่าเรอืเมืองทูน รมิทะเลสาบทูน  ( THUNERSEE  ) 
ท่านล่องเรอืในทะเลสาบทูน ทะเลสาบสีเขียวเทอรค์อยซอ์อกฟ้าท่ีงดงาม สวยงามและมีชือ่เสียงของ
สวิส ชมความงดงามของธรรมชาติท่ีมีท้ังขุนเขา บ้านเรอืนสวิส  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรอื  
บ่าย เดินทางถึง ท่าเรอื INTERLAKEN



น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านโฮอีเวก ( HOHEWEG ) ถนนท่ีมีชือ่เสียงของการเป็นศูนย์กลางการชอ้ปป้ิงใน
อินเตอรล์าเคน ที่เรยีงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษท่ี 19 ซึง่ส่วนใหญ่บ้านไม้สไตล์สวิส
ชาเล่ต์อันแสนน่ารกัและมีสินค้าให้เลือกซือ้มากมาย อาทิเชน่ นาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส , Patek 
Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer , ชอ็คโกแลต, มีดพับ Victorinox ท่ีมีชือ่เสียงไปท่ัวโลก, 
เครือ่งหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด 
พาท่าน น่ังรถรางข้ึนชมยอดเขาฮารเ์ดอรคุ์ม ท่ีมีจุดชมวิวมุมสูงท่ีระดับ 1,321 เมตรจาก
ระดับน้าทะเลสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองอินเทอรล์าเคนได้แบบพาโนรามา โดยด้านซ้ายเป็นวิว
ทะเลสาบเบรยีนซ ์ (Brienz) ส่วนด้านขวาเป็นทะเลสาบทูน (Thun) ท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง
ตระหง่านท่ีมีชือ่เสียงระดับโลกอย่างไอเกอร ์(Eiger) เมินช ์(Mönch) และภูเขาจุงเฟรา (Jungfrau)

ค่า รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารสวิสระดับมิชลีนไกด์
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN – MGALLERY หรอืเทียบเท่า



เมืองกรนิเดอรว์าลล์ –กระเชา้ลอยฟ้า Eiger Express  – เมืองอินเตอรล์าเคน  
DAY 7

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอรว์าล์ล ( GRINDELWALD )
เดินทางสู่ กระเชา้ลอยฟ้า Eiger Express กระเชา้ลอยฟ้าใหม่ล่าสุด ย่น
เวลาเดินทางสู่ยอดเขาจุงเฟราด้วยความสะดวกสบายและคุณภาพ
ระดับเยี่ยม จากน้ันน าท่านเปล่ียนข้ึนรถไฟท่ีสถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์
(Eigergletcher) เพ่ือ ข้ึนสู่ยอดเขาจุงเฟรา หรือ จุงเฟรายอร์ค 
(Jungfraujoch) เป็นส่วนหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ ต้ังอยู่ในรฐัแบรน์ 
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป(Top of
Europe) ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรา มีความสูงถึง 4,158 เมตร เหนือ
ระดับน้าทะเล ได้รบัการยกย่องเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ แ ห่ ง
แรกของยุโรปจาก องค์การยูเนสโก ปี 2001

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา



บ่าย น าท่านเข้าชม ถ้านา้แข็ง ( Ice Palace ) ท่ีแกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้าแข็งลึกถึง 30 เมตร ช ม วิ ว ท่ี 
ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สัมผัสกับภาพ
ของ ธารน้าแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป ์อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป
เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา  น าคณะเดินทางลงจากยอดเขา

เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง อิ น เ ต อ ร์ ล า เ ค น 
(INTERLAKEN) เป็นเมืองท่ีสวยงามอีกเมือง
ของสวิส เน่ืองจาก เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ตรงกลาง
ระหว่างทะเลสาบ 2 แ ห่ ง  คื อ  ท ะ เ ลส าบ ทู น 
(LakeThun) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 
Brienz) เสมือนเมือง แห่งน้ีถูกล้อมโดยอ้อม
กอดของภูเขา และ สายน้า

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ 
ภัตตาคารไฟน์ไดน์น้ิงระดับบบิกรูมองค์
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ROYAL ST GEORGES 
INTERLAKEN – MGALLERY หรอืเทียบเท่า



โรงงานผลติชอ็กโกแลต Lindt  &  Sprüngli – ชอ้ปปิ้ งแบรนด์เนมถนนบานโฮฟ 
ทา่อากาศยานนานาชาติซูรคิ 

DAY 8

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่ โรงงานผลิตชอ็กโกแลต Lindt  &  Sprüngli ท่ีรูจ้กัในชือ่ส้ันๆว่า Lindt ต้ังอยู่ใน

Kilchberg Zurich ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์มาต้ังแต่ปี 1899 ส าหรบั Lindt Home of Chocolate 
เป็นโครงการท่ีใชเ้วลาสรา้งเจด็ปีได้ถูกออกแบบมาเพ่ือเติมเต็มอาคารเก่าแก่แห่งน้ีอย่างสมบูรณ์แบบ
และเป็นเสมือนจุดหมายส าคัญส าหรบัคนรกัชอ็กโกแลตท่ัวโลก

พาท่าน Chocolate Factory Tour ด่ืมด่าไปกับโลกแห่งชอ็กโกแลตและกลายเป็น Lindt Maître 
Chocolatier ด้วยตัวคุณเอง ชัน้เรยีนท่ีผู้เข้าชมสามารถเรยีนท าขนมของตัวเองได้ นอกจากน้ียังมี 
Lindt Chocolate Shop รา้นชอ็กโกแลตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีจะมาเปิดประสบการณ์การชอ้ปป้ิงสุด
พิเศษในรา้นชอ็กโกแลต Lindt ขนาด 500 ตารางเมตร ที่น่ีคุณจะได้พบกับชอ็กโกแลตสวิสท่ีดีท่ีสุด
จาก Lindt ท่ีคุณสามารถออกแบบชอ็กโกแลตพลาลีน (Praline) ในแบบของตัวเอง หรอืจะให้ Lindt 
Master Chocolatier สรา้งชอ็กโกแลตบารใ์นแบบของตัวคุณเองได้อีกด้วย

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารประวัติศาสตรแ์ห่งสวิส



บ่าย พาท่านชอ้ปป้ิง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (BAHNHOFSTRASSE) ท่ีอยู่ไม่ไกลจาก Zurich Hauptbahnhof
สองข้างทางของถนนน้ันเต็มไปด้วยรา้นสุดหรู ห้างสรรพสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟชั่น  
เครือ่งประดับ  เครือ่งแต่งกาย รวมไปถึงรา้นขายนาฬิกา โดยเฉพาะรา้นแบรนด์ดังระดับโลก ก็มารวมตัวย
กันอยู่บนถนนเส้นน้ี

15.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูรคิ ( Zurich Airport )
18.40 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสวิสแอร ์เท่ียวบินท่ี LX 180

10.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู
DAY 9



จ ำนวนผูเ้ดนิทำง รำคำ (บำท/ท่ำน)

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 189,900

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 187,900

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + มเีตยีงเสรมิ) 170,900

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + ไม่มเีตยีงเสรมิ) 161,900

พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 36,000

กำรช ำระเงิน
• ทางบรษิทัฯ ขอรบัเงนิมดัจ าการจอง 40,000 บาท/ท่าน
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนัท าการ
• ท่านทีต่อ้งการออกใบเสรจ็ในนามนิตบุิคคล ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบล่วงหนา้ มฉิะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ออกใบเสรจ็รบัเงนิ, 

ใบก ากบัภาษียอ้นหลงั

กำรยกเลกิ
• ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทุกกรณี
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ บรษิทัฯมคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร ์
• ยกเลกิภายใน 15 วนัท าการกอ่นการเดนิทาง ถอืว่าสละสทิธิ ์ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

หมำยเหตุ
1. โปรแกรมการเดนิทาง,  โรงแรม,  ภตัตาคาร อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) จะขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดและรูปแบบหอ้งหอ้งพกัในแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอือาจไม่
สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้หากโรงแรมทีท่างบรษิทัฯใช ้ไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 เตยีง ท่านอาจจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการ
เปิดหอ้งพกัเดีย่ว

3. ต าแหน่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่างๆ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเลอืกต าแหน่งทีน่ั่งไดเ้อง 
ทัง้นีจ้ะพยายามจดัทีน่ั่งใหต้ามความเหมาะสม ภายใตล้กัษณะต าแหน่งทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบนิจดัมาให ้

4. ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้
5. บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ ทีอ่ยู่เหนือ

การควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิการอนุญาตเขา้
ประเทศขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หนา้ทีแ่ละกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ 

6. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง (ผูใ้หญ่) จ านวนไม่ถงึ 15 ท่าน
7. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้แลว้ในขา้งตน้

อตัรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่ามนิิบาร,์ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ
× ค่าภาษีน า้มนั ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาดน า้มนัโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบนิ ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%
× ใบรบัรองผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR กอ่นและหลงัการเดนิทาง (ขึน้อยู่กบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์
× ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนียมในการเดนิทางท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วยดึถอืและปฏบิตัติามกนัมา

อตัรำค่ำบรกิำรนีร้วม
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง และภาษีสนามบนิทุกแห่ง
✓ โรงแรมทีพ่กัมาตรฐาน พกั 2 ท่านต่อหอ้ง
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม
✓ ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทาง น า้หนักไม่เกนิท่านละ 23 กโิลกรมั (หรอืเป็นไปตามประกาศของสายการบนิ)
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์
✓ ค่าหวัหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
✓ ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่
✓ ค่าวซีา่ในกลุ่มเชงเกน้เขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

อัตราค่าบรกิาร
ทัวร ์9 วัน พักโรงแรม จ านวน 7 คืน

(การเดินทางเข้าประเทศ เป็นไปตามเงือ่นไขและประกาศของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์)



ใบจองการเดินทาง
“  GRAND SWITZERLAND  “

(11 – 19 APRIL 2023 )

ชือ่ผู้จองทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ................................................ นามสกุล ......................................................

บ้านเลขที ่................................. ซอย ................................................ ถนน ......................................................

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวัด ......................................

รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท ์........................................ มือถือ .....................................................

Line ID …………................................... E-mail ………….................................................................................

ชือ่-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ 
(เบอรมื์อถือ / E-mail) แพ้อาหาร / ไม่ทาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โอนเงนิช าระค่ามดัจ า ชือ่บัญช ีบรษัิท ไรน์นิช จ ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหลอ่ บัญชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9
หลังจากโอนเงนิค่ามัดจ าเรยีบรอ้ยแล้ว กรุณาส่งเอกสาร รายละเอียด ดังต่อไปน้ี
1. สลิปการโอนเงนิค่ามัดจ า
2. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

ท่านทราบโปรแกรมจาก www.rhinishtravel.com  Line Official Facebook TV          Instargram

การช าระค่ามดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท
จ านวน ............. ทา่น รวมเป็นเงนิ .................................... บาท ( .................................................................. )
ผู้ใหญ่ จ านวน ...................... ทา่น เด็ก จ านวน ...................... ทา่น
พักห้อง TWIN .......... ห้อง  พักห้อง SINGLE ………. ห้อง  พักห้อง TRIPLE .......... ห้อง
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