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Code: ID03-CHE-Romantic_Autumn-8TG-Oct2021-76000-A210615 

Romantic in Autumn Switzerland 

สวติเซอรแ์ลนด ์ใบไมเ้ปลีย่นส ี8 วนั 

 

 

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

22.00 น. Check-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แถว D10-19  

 

วนัที ่2 สนามบนิซูรกิ – ลเูซริน ์- เบลาเซ ่– แซรม์ทั 

00.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 970 

07.10 น. ถงึทา่อากาศยานโคลเทนิ เมอืงซรูกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 ลเูซริน ์เมอืงเกา่แกโ่บราณ แตโ่ดง่ดังมากทีส่ดุ สะพานไมซ้าเปล สะพานไมเ้กา่แกท่ีส่ดุในโลก อายุ

เกอืบ 700 ปี 

 ทะเลสาบเบลาเซ ่หรอื Blausee ทะเลสาบสฟ้ีาครามอนัรม่รืน่และงดงาม 

 คนัเดอรช์เตค หมูบ่า้นทีม่กีจิกรรมน่าสนใจ TOBOGGAN RUN 

 Zermatt แซรม์ทั เมอืงปลอดมลพษิ (หา้มรถยนตเ์ชือ้เพลงิเขา้เมอืง) 
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 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมอืง (1) 

 พักโรงแรม Pollux Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั 

 

วนัที ่3 ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 รถไฟกอรเ์นอรก์ราต ยอดเขาทีม่รีะดับความสงู 3100 เมตร by Train 

 Matterhorn Glacier Paradise ยอดเขาทีม่รีะดับความสงู 3883 เมตร by Cable Car 

 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมอืง (2) 

 พักโรงแรม Pollux Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 แซรม์ทั – เจนวีา – โลซานน ์– มงเทรอซ ์

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เจนวีา เมอืงอนัดับ 2 ของสวติเซอรแ์ลนด ์ชมววิเทอืกเขาแอลป์ น ้าพ ุJet d’Eau ทะเลสาปเจนวีา 

 อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (3) 

 โลซานน ์เมอืงเล็กน่ารักรมิทะเลสาบ ทีค่นไทยน่าจะคุน้หกูบัชือ่ของเมอืงนี ้

 เวเวย่ ์เป็นเมอืงเล็กทีอ่ยูร่ะหวา่งมองเทรอซก์บัโลซานน ์รูจั้กกนัดใีนชือ่เมอืงของ ‘ชารล์ ีแชปลนิ’ 

 Château de Chillon สถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงมองเทรอซท์ีห่า้มพลาด 

 มองเทรอซ ์ไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงแหง่แจ๊ซ “รเิวยีรา่แหง่สวสิ” 

 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

 พักโรงแรม Hôtel Eden Palace Au Lac **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 มงเทรอซ ์– เบริน์ – อนิเทอลาเกน้ 

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 กรงุเบริน์ เมอืงหลวงมรดกโลก แหง่สวติเซอรแ์ลนด ์แวะสอ่งหมสีนี ้าตาล อลังการกบันาฬกิาโบราณ 

 อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย (5) 

 อนิเทอลาเคน (Interlaken) อยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบ คอื ทะเลสาบเบรยีนซ ์และทะเลสาบทนู เมอืงนี้

ถกูโอบลอ้มไปดว้ยภเูขา ทุง่หญา้ และทะเลสาบ อกีทัง้ยงัเป็นทางขึน้ยอดเขาธารน ้าแข็งทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลก จงึเป็นสถานทีย่อดฮติของคนทีรั่กการเลน่สก ี

 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมอืงแบบฟองดวู ์(6) 

 พักโรงแรม Boutique Hotel Bellevue Interlaken **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั 

 

วนัที ่6 ยอดเขาจงุเฟรา 
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 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 กรนิเดอรว์าลกรนุ หมูบ่า้นเล็กๆทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ขึน้ยอดเขายงูเฟรา 

 ยอดเขาจงุเฟรา ยอดเขาทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นหลังคาของยโุรปดว้ยความสงู 4158 เมตรบนเทอืกเขา

แอลป์ บนยอดเขาปกคลมุไปดว้ยหมิะและน ้าแข็งตลอดทัง้ปี ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตใินปี 2544 

 เลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen) เมอืงแหง่น ้าตก ซึง่เป็นการบง่บอกใหเ้ห็นถงึทวิทศันข์องเมอืงนี้

ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 อนิเทอลาเคน (Interlaken) อยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบ คอื ทะเลสาบเบรยีนซ ์และทะเลสาบทนู เมอืงนี้

ถกูโอบลอ้มไปดว้ยภเูขา ทุง่หญา้ และทะเลสาบ อกีทัง้ยงัเป็นทางขึน้ยอดเขาธารน ้าแข็งทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลก จงึเป็นสถานทีย่อดฮติของคนทีรั่กการเลน่สก ี

 ดนิเนอรภ์ตัตาคารแบบเอเซยี (7) 

 พักโรงแรม Boutique Hotel Bellevue Interlaken **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั 

 

วนัที ่7 สนามบนิซูรกิ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 971 

 

วนัที ่8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.00 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ราคาเริม่ตน้ที ่

76,000.- / ทา่น 

 

พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 10,500 บาท 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

09-16 ต.ค. , 16-23 ต.ค. , 23-30 ต.ค.  และ 30 ตค. – 06 พ.ย. 2021 
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สหภาพยโุรปเตรยีมเปิดรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีฉ่ดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดสแลว้ เขา้ประเทศไดโ้ดยไม่

ตอ้งกกัตวั โดยฉดีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนั  และหากเดนิทางมาจากประเทศทีม่คีวามเสีย่งต า่ จะฉดี

วคัซนีตา้นโควดิแลว้ หรอืยงัไมฉ่ดีวคัซนีก็ได ้ หากผลตรวจโควดิเป็นลบ ก็ไมต่อ้งกกัตวัเชน่กนั วคัซนีทีฉ่ดี

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารยาแหง่สหภาพยโุรป หรอื EMA น ัน่คอื Pfizer-BioNTech / Moderna / 

AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / Sinopharm 

 
 
คา่ทวัรร์วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการยีน่วซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่รถปรับอากาศ 8 ทีน่ั่งน าเทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคนขบัรถคนไทยใหบ้รกิาร 

 คา่บรกิารอาหารเชา้ในโรงแรม และอาหารกลางวนั / ค า่ อกี 7 มือ้ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ทะเลสาบเบลาเซ ่+ คา่ตั๋วขึน้ยอดเขาจงุเฟรา + คา่รถไฟ shuttle ไปกลบัแซรม์ัท 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางและสขุภาพ ในวงเงนิ 1 ลา้นบาท 

 

 คา่ทวัรไ์มร่วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั  

 คา่ท า PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 

 ระยะที ่3 : เดอืน ต.ค. - ธ.ค. (ไมต่อ้งกักตวั) 

ตอ่ยอดจากระยะที ่2 โดยนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฉดีวคัซนีแลว้และมผีลตรวจหาเชือ้โควดิ - 19 เป็นลบ จะสามารถเดนิทาง

ไปยังพืน้ทีน่ าร่องอืน่ๆ เชน่ ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่โดยตรงผ่านเครือ่งบนิ และสามารถทอ่งเทีย่ว

ในพืน้ทีต่า่งๆไดโ้ดยไมต่อ้งกักตวั 

 คา่เขา้ชมทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์/ คา่ excursion ทีไ่ม่ไดร้ะบ ุ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว, อาหารบางมือ้, คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์

 

ขัน้ตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอยีด พรอ้มสง่ copy หนา้พาสปอรต์ เพือ่แจง้ความประสงคใ์นการร่วมเดนิทาง โดยระบุ

รายละเอยีดวนัเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บคา่มัดจ า 11,000 บาท เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการในการขอวซีา่ (หากไดท้ าการจา่ย

คา่ธรรมเนยีมวซีา่แลว้ มกีารยกเลกิ ทา่นจะไดรั้บเงนิคนื 7,000 บาทเทา่นัน้) 

 

ขัน้ตอนที ่2 ในกรณีทีท่า่นใหท้างบรษัิทฯ ด าเนนิการจองตั๋วเครือ่งบนิให ้ทางบรษัิทฯจะแจง้ราคาและไฟลทค์อนเฟิรม์ทีน่ั่งเรยีบรอ้ย 

พรอ้มแจง้วนัออกตั๋วโดยทา่นช าระเงนิคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจ านวนทีไ่ดแ้จง้ไป หลงัจากนัน้ภายใน 72 ช.ม. ทา่นจะไดรั้บตั๋วเครือ่งบนิ 

e-ticket จัดสง่ใหท้างอเีมล ์ (การยกเลกิหรอืการเลือ่นการเดนิทางใดๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ รวมถงึคา่ธรรมเนยีมใน

การยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 

 

ขัน้ตอนที ่3 หากยังมปีระกาศกกัตัวใน area ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่ ทา่นลกูคา้ตอ้งสง่มอบ booking 

โรงแรมตาม area ทีท่า่นเลอืก โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบค ารอ้งไปยังสถานกงศลุไทยในสหรัฐอเมรกิา เพือ่ขอใบรับรอง COE 

(Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้มแจง้สถานทีก่กัตวัใหก้ระทรวงตา่งประเทศ รวมถงึ กองตรวจคนเขา้เมอืง

ไดรั้บทราบ  

 

ขัน้ตอนที ่4 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 29 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เพือ่ทีท่างบรษัิทฯ จะได ้

น าไปเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการเดนิทางของคณะทวัร ์
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ผูจ้ดัทวัร ์ มคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดน าทา่นลกูคา้ทีต่อ้งการออกไปเทีย่วตา่งประเทศปลายทางทีม่คีวามปลอดภัย ตอ่โรคระบาด Covid-

19 ภายใตว้ถิทีอ่งเทีย่วใหม ่ (new normal) ซึง่การจัดไปยังประเทศใน EU ในครัง้นี ้ เพราะผูจ้ัดเล็งเห็นวา่ทา่นลกูคา้สามารถไดไ้ป

ผอ่นคลาย ทอ่งเทีย่ว ปลอดภัยตอ่ชวีติ ผูจั้ดทัวรข์อใหท้า่นท าความเขา้ใจในการปรับตวัทอ่งเทีย่ววถิใีหม ่ ทียั่งมกีฏหมายของแตล่ะ

ประเทศยังไมเ่ปิดกวา้งอนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีครัง้ เป็นความพยายามทีจ่ะสรา้งการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิขึน้มา

อกีครัง้ หลงัจากหยดุนิง่ไปเป็นระยะเวลาปีกวา่ๆ ใหก้ลบัมาทอ่งเทีย่วไดอ้กีครัง้  

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
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