
 

 

 



 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์

D สายการบินไทย เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระ
ในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอรแ์ลนด์) – ชาฟเฮาเซน – น ้าตกไรน์ – ชไตน์อมัไรน์ – ลู

เซิรน์ – อนุสาวรียสิ์งโตหิน 
00.35 น. น าท่านเดินทางสู่  สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 970 
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธีการทางศุลกากร

เรยีบรอ้ยแล้ว จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาท)ี โดยที่ทุก
ท่านจะไดช้ม น ้าตกไรน์ ซึง่น ้าตกแห่งนี้เป็นน ้าตกทีส่วยงามและใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป เกดิจาก
การละลายของหิมะบนยอดเขามีความกว้าง 150 เมตร สูงถึง 23 เมตร ในฤดูหนาวมี
กระแสน ้าไหล 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที ในฤดูรอ้นกระแสน ้าไหลสูงถงึ 700 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาท ีด้วยกระแสน ้าทีไ่หลแรงท าให้มจีุดที่นักท่องเที่ยวสามารถสมัผสัความชุ่มฉ ่ า
จากละอองน ้าได้ SPECIAL BOAT TRIP : พิเศษ! นัง่เรอืชมความงดงามของน ้าตกแบบ
ใกล้ชดิพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจบนเกาะกลางน ้าตก  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชไตน์
อมัไรน์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมอืงเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ติดกับชายแดนเยอรมนีที่มี
แม่น ้าไรน์ไหลไปรวมกบัทะเลสาบคอนสแตนซ์เป็นกลิน่อายของยุคกลาง บา้นเรอืนสไตลก์ึ่ง
ไมอ้นัเป็นเอกลกัษณ์และภาพวาดเฟรสโก้บนผนังบ้าน ท าให้เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เป็นอกีหนึ่ง
สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) ในอดตีเป็นหวัเมอืง

โบราณของสวติเซอรแ์ลนด ์และยงัเป็นดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวปียโุรป 
(The Roof Of Europe)” เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสูงเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แล้ว 



 

 

ยงัมภีูเขาน้อยใหญ่สลบัแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอนัเขยีวชอุ่ม ต่อมาน าท่านชม 
อนุสาวรียสิ์งโตหิน เป็นผลงานแกะสลกัหนิบนหน้าผา สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ทหาร
สวสิที่เสยีชวีติในประเทศฝรัง่เศสในสงครามปฎวิตัใิหญ่ ค.ศ.1792 โดยสงิโตแสดงถงึความ
กลา้หาญซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัด ี

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ASTORIA LUZERN, LUZERN หรือเทียบเท่า 
  www.astoria-luzern.ch 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมอาหารพ้ืนเมือง 
 
วนัท่ีสาม ลเูซิรน์ – เองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอรล์าเก้น – ลเูซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีเองเกิลเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) โดยที่ท่านจะได้นัง่

กระเช้าที่หมุนรอบตวัเองได้แห่งแรกของโลกและชื่นชมทศันียภาพแบบ 360 องศา ขึ้นสู่
สถานีบนยอดเขาทติลสิทีม่คีวามสงู 3,032 เมตร ยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารบนยอดเขาทิตลิส 
พิเศษ! ให้ทุกท่านไดช้มิอาหารพื้นเมอืงสมยัสงครามโลกชื่อดงัอย่าง ‘ฟองดูวช์สี’ ซึ่งมกีลิน่
ชสีทีห่อมกรุน่ เมือ่ทานคู่กบัขนมปังจะไดส้มัผสัทีล่ะมนุ 

บ่าย น าท่านเดนิทางเข้าสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมอืงที่อยู่
เหนือระดบัน ้าทะเล 570 เมตร โดยอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คอื ทะเลสาบเบรยีนซ์(Brienz) 
และทะเลสาบธูน(Thun) บรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม ้
นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัสามารถมองเหน็ยอดเขา 3 แห่ง คอื ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) ซึง่มสีถานี
รถไฟบนยอดเขาทีสู่งที่สุดในยุโรปถงึ 4,158 เมตร ยอดเขาเมนิซ์ (Monch) และยอดเขาไอ
เกอร ์(Eiger) ท าให้ทิวทศัน์แถบนี้มอีากาศที่บรสิุทธิแ์ละสวยงามเกินค าบรรยาย จนใคร
หลายคนไดก้ล่าวว่า “สวยเหมอืนเมอืงในฝัน” 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี ที่พกัในวนัรุ่งขึน้ตัง้อยู่ในเมอืง

เซอรแ์มท คณะทวัรจ์ะต้องเดนิทางโดยใช้รถไฟและถือกระเป๋าต่อเพื่อไปยงัโรงแรม เพื่อ



 

 

ความสะดวกจงึขอแนะน าท่านให้แบ่งสมัภาระเป็นกระเป๋าเดนิทางขนาดเลก็ส าหรบั 1 คนื 
โดยทีก่ระเป๋าจะอยูใ่นความดแูลของท่านเองตลอดการเดนิทาง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ASTORIA, LUCERNE หรือเทียบเท่า  
www.astoria,Lucerne 
 

วนัท่ีส่ี  ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล – อิสระชมเมืองเก่า – อนัเดอรแ์มท – นัง่รถไฟกลาเซียร์
เอก็ซเ์พลส – เซอรแ์มท 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริ์น เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก สร้างตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ทว่าในปี 1993 ถูกไฟไหม้ท าลายไปบางส่วน รวมถึง
ภาพวาดบนหน้าจัว่ตามขื่อของสะพานไม้กว่า 147 ภาพ เสยีหายไปจนเหลอืแค่เพียง 47 
ภาพ อย่างไรก็ตามสะพานแห่งนี้ก็ได้รบัการบูรณะภายในปีถดัมา จากนัน้อสิระให้ท่านชม
เมืองเก่า โดยที่ท่านสามารถเดนิเล่นภายในเมอืงเก่าลูเซริ์น ชื่นชมกบัภาพเฟรสโก้ตาม
ก าแพงบา้นต่างๆ และสมัผสัอากาศอนับรสิุทธิข์องเมอืงพรอ้มกบัชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย
ชนิด เช่น นาฬกิาทีไ่ดร้บัการการนัตจีากสวสิเซอรแ์ลนด ์ชอ็กโกแลต เสือ้ผา้ และอื่นๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าทุกท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟอนัเดอรแ์มท (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)น าท่านเดนิทาง

ไปยงัเมอืงเซอรแ์มท โดยนัง่รถไฟ GLACIER EXPRESS TRAIN เป็นรถไฟด่วนทีช่้าทีสุ่ด
ในโลก กบัหน้าต่างแบบพาโนรามาให้คุณได้สมัผสัความสวยงามของธรรมชาติได้อย่าง
เตม็ที ่ ซึง่เมอืงเซอรแ์มทเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงปลอดมลพษิโลก ตัง้อยูบ่น
ความสูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมอืงไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ ถ้าหากนักท่องเที่ยวทีจ่ะเขา้
มาทีน่ี่ต้องโดยสารรถไฟมาเท่านัน้ รถทีว่ ิง่ในเมอืงนี้จงึเป็นรถประเภทรกัษาสิง่แวดลอ้มและ
ไมก่่อใหเ้กดิมลพษิ คอื ใชแ้บตเตอรีห่รอืไฟฟ้า แทนน ้ามนั ทีส่ าคญัเป็นทีต่ ัง้ของภเูขาทีส่วย
ทีสุ่ดอยา่งมทัเทอรฮ์อรน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ท่ี SUNSTAR STYLE HOTEL, ZERMATT หรือเทียบเท่า 

http://www.astoria,lucerne/


 

 

http://zermatt.sunstar.ch/ 
 

วนัท่ีห้า  เซอรแ์มท – นัง่กระเช้ากลาเซียร ์พาราไดซ ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มทัเทอรฮ์อรน์  
  เวเวย์ – ส้อมยกัษ์กลางทะเลสาบ – รูปปั้นชารลี์แชปปลิน – โลซานน์ – ศาลาไทย  

มองเทรอซ ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน นัง่กระเช้ากลาเซียรพ์าราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มทัเทอรฮ์อรน์ ที่มคีวามสูง 
3,883 เมตร โดยกระเชา้ไฟฟ้าใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีจงึจะถงึจุดชมววิกลาเซยีร์
พาราไดซ์ โดยที่ท่านจะได้ชมความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  ที่มคีวามสูงถึง 
4,478 เมตร จนไดช้ื่อว่าเป็นภูเขาทีม่รีปูทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาไคลน์มทัเทอรฮ์อรน์ 
 หมายเหตุ : ท่านสามารถขึ้นไปยงัจุดชมววิ Gornergrat ได้โดยรถไฟ ซึ่งมคีวามสูงเพยีง 

3,089 เมตร น้อยกว่ายอดเขาไคล์นแมทเทอรฮ์อรน์ถงึ 800 เมตร ท าใหค้วามสวยงามของ
ทวิทศัน์ที่มองเห็นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดัและถ้าท่านต้องการถ่ายภาพคู่กบัยอดเขา 
แมทเทอร์ฮอร์น แนะน าให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขา ไคลน์ แมทเทอร์ฮอร์น จะได้ภาพถ่ายที่
สวยงามและใกลช้ดิกว่า 

  

http://zermatt.sunstar.ch/
http://zermatt.sunstar.ch/


 

 

บ่าย น าทุกท่านนัง่รถไฟเข้าสู่ เมืองแทช และเดนิทางเข้าสู่ เมืองเวเวย์ (ใช้เวลาประมาณ 2 
ชม.) เมอืงเวเวย ์ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝัง่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ไดร้บัขนานนามว่า
เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท า
กิจกรรมแทบทุกฤดูกาล และพบกับความงดงามของย่านเมืองเก่า (Old Town) มี
พพิธิภณัฑ์ทางประวตัิศาสตรเ์ป็นที่เก็บรกัษาเฟอรน์ิเจอร์,งานฝีมอื,อาวุธโบราณ,เหรยีญ 
และ อื่นๆ  น าท่านชม ส้อมยกัษ์ ที่ตัง้อยู่ในทะเลสาบใกลก้บัสวนสาธารณะของเมอืงเวเวย ์
สรา้งเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิัท เนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบรษิัทเนสเล่ย์ ซึ่งเคย
เป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัทเนสเล่ย์ ปัจจุบนัได้ย้ายไปอยู่ที่ท าการใหม่ใกล้ท่าเรอื 
อาคารแห่งเดมิจงึกลายเป็นพพิิธภณัฑ์เนสเล่ย์ เพื่อให้ความรูเ้กียวกบัการบรโิภคอาหาร 
จากนัน้น าชม รปูปัน้ชารลี์แชปปลิน ซึ่งเป็นดาราตลกชื่อก้องโลก เป็นชาวลอนดอนโดย
ก าเนิด อกีทัง้ยงัเป็นดารา ผู้เขยีนบท ผู้ก ากบัในยุคหนังเงยีบ ภาพยนต์ที่ท าให้เค้าโด่งดงั
คอื The Tramp ซึง่ปรากฎในชุดเดยีวกนักบัรปูปั้นชารล์แีชปปลิน้ซึง่เลอืกทีจ่ะมาใชช้วีติบัน้
ปลายและเสยีชวีติที่นี่ ชาวเมอืงจงึสรา้งรปูปั้นไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อละลกึถึง หลงัจากนัน้น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี เมอืงโลซานน์ตัง้บนเนินเขา
และทะเลสาบน ้าจดืที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกโดย เป็นพื้นที่ชุมชนดัง้เดมิซึ่งใช้
ภาษาฝรัง่เศษเป็นหลกั เนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อกบัเมอืงเอเวยีงประเทศฝรัง่เศษ เพยีง
โดยสารเรอืจากท่าเรอืโลซานน์ข้ามทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ที่สมาชิกราชนิกุลทัง้ 4 
พระองค์ ของไทยพ านักอยู่ในฤดูรอ้นตลอดระยะเวลา 18 ปี น าชม ศาลาไทยเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งตัง้อยู่ในสวนสารธารณะปาร์ค ดู เดอนองตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชักาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมฉลองวาระส าคัญ 2 วาระ คือ 
วโรกาสทีท่รงครองราชยค์รบ 60 ปี และเป็นการเชื่อมความสมัพนัธท์างการทูตระหว่างไทย
กบัสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ.2552    สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี มองเทรอซเ์ป็นเมอืง
เลก็ๆแสนน่ารกัที่ตัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวาเป็นที่ชื่นชอบ
ของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ซึ่งเมืองแห่งนี้ ถือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ งในประเทศ



 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีเ่ป็นอกีจดุหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที ่แมแ้ต่ผูท้ีเ่คยมาเยอืน
แลว้กอ็ยากทีจ่ะกลบัมาซมึซบับรรยากาศ ณ เมอืงแห่งนี้อกี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL EUROTEL, MONTRUEX  หรือเทียบเท่า 
http://www.eurotel-montreux.ch/en/ 
 

วนัท่ีหก มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – สถานีโกล ดู ปิยอง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร ์3000 - 
เบิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทชิลยอง (ชมด้านใน) เป็นปราสาทยุคกลางของราชวงศ์ซาวอยที่มี
ความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สญัลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีเคย
เป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและเกบ็ค่าผ่านทางของขบวนเรือสนิคา้ ทีส่ญัจร
ผ่านไปมา รวมถงึเคยใชเ้ป็นคุกลบัทีม่ดืมดิ และโหดรา้ยอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้
สู่ สถานี โกล ด ูปิยอง (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) โดยทีท่่านจะได ้นัง่กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา
กลาเซียร ์3000 มคีวามสูงเหนือระดบัน ้าทะเลถงึ 2,971 เมตร จากจดุชมววิท่านจะสามารถ
เหน็เทอืกเขาแอลป์รวมถงึยอดเขามองบลงัค ์จงุเฟรา ไอเกอร ์และเมนิซ ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบักจิกรรมบน ยอดเขากลาเซียร ์3000 ซึง่ท่านสามารถทา้ทาย

ความกล้ากบัทางเดนิอนัแสนหวาดเสยีวกบั Peak Walk เป็นสะพานแขวนที่มคีวามยาว 
107 เมตร ขา้มผ่านช่องว่างระหว่างภเูขา  

http://www.eurotel-montreux.ch/en/


 

 

  
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองเบิรน์ เมอืงหลวงของสวสิเซอรแ์ลนด์ที่มหีมี
เป็นสญัลกัษณ์ เป็นเมอืงเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมปิระเทศ และแม่น ้า ที่
ยงัคงรูปลักษณ์ดัง้เดิมตัง้แต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ความ
คลาสสกิของอาคารบ้านเรอืนธรรมชาตทิี่แวดล้อม รวมไปถงึวถิชีวีติของผูค้นที่ยงัคงความ
เป็นเอกลกัษณ์ จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ALLEGRO , BERN หรือเทียบเท่า 
http://www.kursaal-bern.ch/Hotel 

วนัท่ีเจด็ เบิรน์ – นาฬิกาดาราศาสตร ์– อพารท์เมนตไ์อน์สไตน์ – ซูริค – โบสถโ์กรสมึนสเตอร ์ 
อิสระช้อปป้ิง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://www.kursaal-bern.ch/Hotel
http://www.kursaal-bern.ch/Hotel


 

 

น าท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Zytglogge เป็นสญัลกัษณ์ส าคัญของกรุงเบิร์น มี
นาฬกิาโบราณตัง้อยูท่ ัง้ 2 ดา้น โดยดา้นทศิตะวนัตกเป็นนาฬกิามเีขม็ธรรมดา ส่วนดา้นทศิ
ตะวันออกเป็นนาฬิกา ดาราศาสตร์โบราณ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1530 โดยจะมีตุ๊กตากล
ออกมาเคลื่อนไหวประกอบเสยีงบอกชัว่โมง เรยีกรอยยิม้จากผูค้นทีผ่่านไปมาไดเ้ป็นอยา่งด ี 
จากนัน้น าท่านชม อพารท์เมนต์ไอน์สไตน์ (ด้านนอก) บ้าน 1 ใน 5 หลงั ของอลัเบริ์ต 
ไอน์สไตน์ นักวทิยาศาสตรร์ะดบัโลก ตัง้อยู่ที่บ้านหมายเลข 49 ถนน Kramgasse ซึ่งเขา
พกัอยู่ที่ชัน้สองของบ้านหลงันี้ระหว่างปี ค.ศ.1903 – 1905 ปัจจุบนันี้เป็นพพิธิภณัฑ์ และ 
คาเฟ่   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ เมืองซูริค (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเมอืงซูรคิตัง้อยู่
ทางทศิเหนือของสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวติ นอกจากนี้ซูรคิยงั
เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอีกด้วย ท าให้เมืองซูริคมีความเจริญทาง
เทคโนโลยเีป็นอย่างมาก แต่เทคโนโลยเีหล่านัน้กลบัผสมผสานกบัความเรยีบง่ายของการ
ใชช้วีติไดอ้ยา่งลงตวั นี่จงึท าใหซ้รูคิมคีวามสวยงามและมเีสน่หเ์ป็นของตวัเอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย  น าท่านชม โบสถโ์กรสมึนสเตอร ์เป็นโบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ซึง่มคีวามส าคญัและเก่าแก่

ของเมอืงที่ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1100 ภายในมงีานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
การตกแต่งที่สวยงาม รวมทัง้ยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวตัศิาสตร์
และยงัเป็นที่เก็บรกัษาพระคมัภรีโ์บราณทางครสิต์ศาสนา หลงัจากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้
อปป้ิง บนถนน Bahnhofstrasse ที่ทอดยาวจากสถานีรถไฟ ผ่านเมอืงเก่าไปจนถึงสุด
รมิน ้า เดมิเคยเป็นทางรถม้าแต่ปัจจุบนัเป็นถนนคนเดนิ แหล่งเศรษฐกิจที่ส าคญัของซูรคิ 
สองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดเ์นมและรา้นอาหาร ขึน้ชื่อว่าเป็นถนน คนเดนิ
ทีส่วยและหรหูราทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยโุรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NOVOTEL MESSE, ZURICH หรือเทียบเท่า 
  www.novotel.com 

วนัท่ีแปด ซูริค – สนามบินซูริค >> TG 971 (13.15 – 06.10+1) 



 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
13.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่ TG 971 

วนัท่ีเก้า สนามบินสวุรรณภมิู   
06.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง     พฤษภาคม: 03 – 11, 12 – 20 

     มิถนุายน:   07 – 15, 21 – 29 

     กรกฎาคม: 12 – 20, 26 – 03 ส.ค. 

     สิงหาคม:   09 – 17, 23 – 31 

     กนัยายน:   13 – 21, 20 – 28 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 



 

 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 108,900 81,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 104,900 77,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 97,900 73,900 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 17,900 17,900 

 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบยโุรป ราคา

ตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมสีิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ,  ภัย

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วซี่า 



 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอด

การเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 สวสิฟรงัค ์/ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเก้นวซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่าทาง

สถานทตูไมค่นืใหท้่านไมว่่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้มอาหาร

เช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มอุีณหภูมติ ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรอื การ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าให้ต้องมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็น

หลกั 

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยั
นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 



 

 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทาง

ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่บรษิัทฯว่า

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารต้อง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 



 

 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลูกค้าจะต้อง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบิน

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที่ทางบรษิัทฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี

ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

- สายการบนิไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วน

กระเป๋าใบเลก็ที่สามารถน าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมี

ความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการ
บนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 



 

 

- พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต ่ ากว่า 6 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของ

โปรแกรมทีเ่ดนิทางจนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอยา่งน้อย 6 หน้า กรณี

พาสปอรต์ช ารุดหรอืมรีอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอรต์เล่มเก่าที่มวีซี่าในกลุ่มเชง

เก้นหรอืประเทศอื่นๆที่หมดอายุไปแล้วสามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อให้ง่ายต่อการอนุมตัิวี

ซ่า) 

- รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 Cm X สูง 4.5 Cm ฉากหลงัเป็นพื้นสีขาวเท่านัน้ 

หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรอืผ้าคลุมใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทาง

ศาสนา ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ 

นามสกุล ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า / สูติบตัรในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี

บรบิรูณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่ อ

สถานทูต) หนังสือรบัรองออกโดยบรษิัท/สังกัดที่ท่านท างานอยู่โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา

เงนิเดอืนปัจจุบนั  วนัเดอืนปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะต้องพมิพ์ลง

บนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบรูณ์ 

** กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนงัสอืรบัรอง

บรษิทั ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรมการเท่านัน้ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณีที่ประกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไม่ได้จดทะเบยีนการคา้ ฯลฯ 

อาชพีทีไ่ม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการท างานได ้ต้องท าจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออก

เองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด้ 



 

 

- หลกัฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่หน้า

แรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไม่กระโดดขา้มเดอืน 

หรอืขอ STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจบุนั(ถ่ายส าเนาสมุด

บญัชกีบัขอ Statement ให้ท่านเลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง) และ หนังสอืรบัรองจากธนาคารบญัชี

ออมทรพัย์เล่มเดยีวกนั (Bank Guarantee) //   และจ านวนเงนิในบญัชี มจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 

หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืน

รอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา  ** ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่น

ขอวซี่าต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุคคลในครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทูต

จะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไม่รบัพจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าที่ไม่มกีาร

เคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี) ในวนันัดยื่นวซี่ากรุณาน าสมุดบญัชเีล่มจรงิมา

ดว้ย 

- กรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นแล้วทางบรษิัทต้อง

ออกจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของผู้เดินทาง โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จดัการ

เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องท าจดหมาย

ยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไป

กบัอกีท่านหนึ่งได้ ณ ว่าที่การอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผู้อ านวยการเขต ลงลายชื่อ

และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

####################################################################### 

- หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิัทฯใคร่ขอความร่วมมอืท่านไปสมัภาษณ์

ตามนดัหมาย กรณุาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวยความสะดวกให้ 



 

 

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไม่ให้เขา้ประเทศเป็นการถาวร และไม่

คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทูตไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้รอ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวี

ซ่าไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได้ 

- กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การแจง้สถานทูต เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก

บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั

ทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ## 

การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลกูค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วยตนเอง

ตามวนัเวลานัดหมายท่ีศนูยร์บัเร่ือง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดยจะแจ้งให้ทราบ  

จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


