
 

 

 

รหัสทัวร WCT1901472 
ทัวรสวิตเซอรแลนด แกรนดสวิตเซอรแลนด  9 วัน 6 คืน (TG) 
น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอรนินา เอกซเพรส – เซนต มอริทซ  
อันเดอรแมท - น่ังรถไฟสายกลาเซียรไลน – เซอรแมท – น่ังรถไฟกรอเนอแกรต  
ชมวิวเขาแมทเธอรฮอรน – โลซานนเจนีวา – กรุงเบิรน – อินเทอรลาเคน  
ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโต – ทะเลสาบลูเซิรน  
สะพานไมคาเปล – ซุก – ลองทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซน – น้ําตกไรน – ซูริค 
 

 



 

 

 

กําหนดการเดินทาง 
12-20 ก.ค.//14-22 ก.ค.//21-29 ก.ค.// 18-26 ต.ค. 2562 

 
 ( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา 

 
จุดเดนของรายการเดินทาง 

 นั่งรถไฟสายเบอรนินา เอ็กซเพลส (มรดกโลก) 
 นั่งรถไฟเสนทางกลาเซียร เอ็กซเพลส (เสนทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด) 
 พักในเมืองเซอรแมท เมืองปลอดมลพิษ หองพักมีราคาแพง 
 นั่งรถไฟขึ้นสูยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
 นั่งรถไฟสูยอดเขาจุงเฟรา เขาชมถํ้านํ้าแข็งพันป 
 ลองเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย 
 เมนูฟองดู อาหารทองถิ่นที่มีชือ่เสียงของสวิสฯ 
 
วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาล)ี 
21.30 มาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกกอนการ
เดินทาง 

 
วันที่ 2 มิลาน – ทิราโน – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอรนินา เอกซเพรส ”  
 เซนตมอริซท / คูร 
00.40 เหิรฟ�าสูกรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 
07.35 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลว เมืองสําคัญในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานออกเดินทางสู
เมื อ งทิ ร า โน  ช ม ค ว าม งาม ข อ ง
ธรรมชาติสองขางทาง มุงสูพรมแดน
อิตาลี-สวิตเซอรแลนด ผานชมหุบเขา
และยานทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 
ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม
แหงขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิ
ราโน” Tirano เมืองตากอากาศแสน
สวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบ



 

 

 

เขา 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express 

ซึ่งเปนรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอรแลนด 
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศนที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุงหญา 
หมูบานที่สวยงามต้ังเรียงรายกระจัดการจาย เปนภาพที่นาประทับใจเปนอยางยิ่ง และ
ผานเสนทางหลายจุดที่ถูกประกาศใหเปน “เสนทางสายมรดกโลก” ระหวางการ
เดินทาง รถไฟจะแลนผานเกลเชอร ขามเทือกเขาแอลป�ที่ระดับความสูง 7,390 ฟต 
ท านจะได สั ม ผั สและพู ด ได เต็ มป ากว า ได ชม ทิ วทั ศน ที่ ส วยที่ สุ ดของ
สวิตเซอรแลนดมาแลว ทานจะตื่นตาตื่นใจมิรูเบื่อหนาย ทิวทัศนสองขางทางจะ
เปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอดใตภูเขาทั้งลูก สะพานสูงขามเหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยู
ใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความเพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเขาสู 
“เมืองเซ็นตมอรริทซ” เมืองตากอากาศและศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปค.ศ.1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกของ
เมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําใหเกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวตางๆ และเปน
สถานที่แขงขันกีฬาระดับเวิลดแชมเปم�ยนชิพ และกีฬาโอลิมปก บรรยากาศโดยรอบตัว
เมืองถูกโอบลอมไปดวยไมดอกไมประดับนานาพันธุ และวิวทิวทัศนของทะเลสาบอัน
สวยงาม กลาวไดวาในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไมมีที่ใดจะหรูและแพง
ย่ิงกวาเมืองน้ีอีกแลว  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  LAUDINELLA HOTEL / ABC SWISS HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 3 เซนตมอริซท / คูร - อันเดอรแมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซเพรส 
                พักในเมืองเซอรแมทซ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางสู“เมืองอันเดอรแมท” (224 กม.)ซึ่งเปนเมืองเล็กๆที่มีความ
สวยงามมีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไวเปน
ที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงาม
อันเงียบสงบไวเปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานสัมผัสประสบการณกับการนั่ง

รถไฟ “กลาเซียเอ็กซเพรส” ผานชมภูมิ
ประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป� มีทั้ง



 

 

 

อุโมงค, สะพาน,หุบเหว,สวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000กวาเมตร 
ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผานในกลางเทือกเขาแอลป�สู “เซอรแมทซ” เมือง
ตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความสูงกวา 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เปนเจาของ ยอดเขาแมทเธอรฮอรน สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เปนเมืองซึ่ง
สงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกสและน้ํามันเขามานอกจาก
รถไฟฟ�า และรถมาที่มีไวบริการนักทองเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตาม
อัธยาศัย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  ALBANA REAL HOTEL, SONNE HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 4 นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอรฮอรน – มองเทรอร- ปราสาทชิลลอง – โลซานน  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินสูสถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไตเขาสู “ยอดเขากรอนเนอ
แกรต” ซึ่ งมีความสูงกวา 3 ,000 
เมตรเหนือระดับน้ํา ทะเล   ชมความ
งามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน (จาก
จุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูง
กวา 4,478 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 
ซึ่งทานสามารถเห็นอยู แคเอ้ือม  ชื่น
ช ม กั บ ทิ ว ทั ศ น เ ห นื อ ม า น
เมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ�าเขมของ
ทองฟ�า ยอดเขาทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลท
ดีสนีย นําไปเปนแบบเครื่องเลนบิ๊กธันเดอร Big Thunderในสวนสนุกดีสนียแลนด  
ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  

เที่ยง       บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางผาน“มองเทรอซ” 

(139 กม.) เมืองพักผอนตากอากาศที่มี
ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในฤดู ร อน  และหนาวริม
ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรับสมญานามวาเปน 
“ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ” คฤหาสน และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนน
เรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร แวะ



 

 

 

ถายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก)ซึ่งสรางขึ้นโดยบัญชาของทานเคาท 
ปเตอร ออฟ ซาวอย หรือที่รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลัง
ศตวรรษที่ 13 เปนที่ประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย นําทานสูเมืองโล
ซานน นําทานช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา แวะใหทานได
ถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปก เมืองโลซานน ตั้งอยูบนฝم�งเหนือของทะเลสาบเจนี
วา นับไดวาเปนเมืองที่มี เสนห โดยธรรมชาติมากที่สุด เมืองห น่ึงของประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมัน
มาตั้งหลักแหลงอยูริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี มีทิวทัศนที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจาก
มลพิษ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศ นับตั้งแต
ศตวรรษที่ 18 โลซานน”ยังเปนเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแตครั้ง
ที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาดานสาธารณสุข และเมืองโลซานนถูกเลือก เปนที่ประทับ
ถาวรของในหลวง 2 พระองค (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในป 2476-2488 ซึ่งมี
พระชนนีเปนผูนําครอบครัวเพียงลําพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เปนใน
หลวงของชาวไทย 2 พระองค 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 5 โลซานน – เจนีวา - กรุงเบิรน(เมืองหลวง) – ชมเมืองเกา - บอหมี     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “เมืองเจนีวา” (63 กม.) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯตั้งอยูบริเวณ
ตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนี
วาทะเลสาบที่มีรูปคลายพระจันทร
ครึ่งเสี้ยวยามขางแรมจากน้ันชม
เมืองเจนีวา เมืองที่วากันวาเปน
พันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปน
สวิสเลยเน่ืองจากผูคนสวนใหญใช
ภาษาฝรั่งเศส และตัวเมืองราย
ลอมดวยสวนสาธารณะที่สวยงาม 
และองคการนานาชาติตางๆ อาทิ
เชน ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคการกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา 
และ นํ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟ�าไดสูงถึง 140 เมตร 
และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา ถายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม” และชื่นชมไม



 

 

 

ดอกไมประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญ
ของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “กรุงเบิรน”  นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมือง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเปนอยางยิ่งจนไดรับการอนุรักษ และประกาศใหเปน
“มรดกโลกจากองคการยูเนสโก”
ชม“เบเร็นกราเบ็นหรือบอหมี” 
สัตวที่เปนสัญลักษณของเมือง เดิน
ทางเขาสูยาน“มารคกาสเซ”ยาน
เมืองเกาซึ่งปจจุบัน เต็มไปดวยราน
ดอกไมและรานบูทีคเปนเขตที่
ปลอดมลพิษ ไมใหรถยนตวิ่งผาน 
จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นําชม
อาคารเกา อายุ 200-300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของ
เมืองน้ีเขาสู “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาใน
อาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซท กล็อคเคน” อายุกวา 800 ป ที่มีโชวใหดูทุกๆ
ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวินเซนตรัทฮาวน และกรุงเบอรนยังเปน
เมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / ALLEGRO HOTEL หรือระดับ

ใกลเคียง 
 
วันที่ 6  เบิรน - นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา  - ถํ้านํ้าแข็ง - เลาเทอรบรุนเนน  
   นํ้าตกชเตาบบาค – อินเทอลาเคน – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิรน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟ
รา”ที่ ไดชื่อวา “สูงที่สุดในยุโรป” 
เป น พื้ น ที่  “ม ร ด ก โล ก ”  ท า ง
ธ ร ร ม ช า ติ แ ห ง แ ร ก ข อ ง ยุ โ ร ป 
UnescoWorld 
NaturalHeritageSideนําทานเดิน
ทางเขาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” 
เพื่อน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ



 

 

 

ภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศนอันงดงามของสวิสเซอรแลนด แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ 
“ สถานีไคลนไชเด็ก ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไว
ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความหมายวา “สาวนอย” ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับ
การยกยองวาเปน Top of Europe ชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป”  ที่มีอายุกวา 
1,000 ป และ “ชมกลาเซียร หรือ ธารนํ้าแข็ง” ขนาดใหญ ชมถํ้านํ้าแข็งที่
แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง 
Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บาย นําทานเดินทางโดยรถไฟลงจากยอดเขาจนกระทั่งถึง “หมูบานเลาเทอรบรุนเนนน”

Lauterbrunnen หมูบานในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ไดชื่อวาเปนหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุด
ในโลก สัญลักษณของหมูบานน้ีจะเปน “นํ้าตกชเตาบบาค” (Staubbach Falls) 
น้ําตกที่สวยเปนอันดับตนๆของยุโรป ไหลลงมาจากหนาผากวา 200 เมตร จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” (13 กม.) เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอร
ลันด เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอย
ใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม, สถาน
คาสิโน ฯลฯ   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพ้ืนเมืองชาวสวิส 
"ชีสฟองดู" (Cheese Fondue) ทานจะไดสัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอรแลนด 
ฟองดูชีส ปรุงโดยการนําเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวนขาว และก็
จะมีสอมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปงแลวจุมชีสรอนๆ จากน้ันนําทานออก
เดินทางสูท่ีพักเมืองลูเซิรน 

พักที่ :   GRAND EUROPE HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
** ในกรณีที่นองพักในเมืองลูเซิรนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักเมือง

ใกลเคียงแทน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่ 7  ลูเซิรน - ชมเมือง - ซุก – ลองเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Luzern (68 กม.) เมืองที่ไดชื่อวา
นักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุดนําทานไป
ถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึง
การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขา
แดพระเจาหลุยสที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ
ฝรั่ ง เศส นําท าน เดินชมเมืองเก าเดิ นข าม 
“สะพานไมคาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน 
ซึ่งเปนสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ขาม “แมนํ้ารุซซ”(Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�งใต
และเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะ
ใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของ
เมือง นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอป
ปم�งสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 
ของซูวีเนียรตางๆ และที่ทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของ
สวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, 
เอ็มบาสซี่ ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองซุก (31 กม.) เมืองซุกเปน

ทั้งเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน 
เปนแควนที่รํ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษัท
ขามชาติมาเปดออฟฟซ ในแควนน้ีมาก
ที่สุด ทําใหอัตราการเก็บภาษีของแควนน้ี
ตํ่ า ที่ สุ ด ใน ป ร ะ เท ศ ส วิ ส (อั ต ร าก า ร
ครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส)นํา
ทาน ลองเรือชมความสวยงามของ
ทะเลสาบซุก ชมทัศนียภาพอยูทามกลาง
หุบ เขา ตลอด 2 ฝم� ง ที่ สวยงามน ารัก 
ทามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมน
ติค  จากนั้นนําทานเดินชมโบสถกลางเมือง 
และตึกเกาแกอายุกวา 500 ป นําทาน
เดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาล



 

 

 

ทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชมชีวิตสัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุปลาชนิดตางๆใน
ทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทานในถนนคนเดินที่มีรานคาพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้ง
นาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืนๆ จากน้ันเดินทางสู“เมืองซูริค” Zurich 
ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแกประเทศ
สวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�ง “แมนํ้าลิมแม็ท” อุดมไปดวยมีป�าไมเขียวชอุม 
แซมดวยสถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา บานพักตากอากาศกระจายตาม
บริเวณริมฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชมความสวยงามของโบสถ "โบสถเซ็นตปเตอร" 
โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาที่มีขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆใน
ยุโรป จากน้ันใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
มแม็ทคีย” มีเวลาใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พรอมชอปปم�ง
ของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอรแลนด 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 8  ซูริค – นํ้าตกไรน – สนามบิน     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน”Schaffhausen เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ
นํ้าตกไรน ซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํา
นานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ําแหง
น้ี เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป�เริ่มจากเปนลําธารเล็กๆ 
ผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนส
แ ต น ท ที่ กั้ น พ ร ห ม แ ด น ร ะ ห ว า ง
สวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี สวนที่ลนไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทกอกําเนิด
แมน้ําไรนสายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “นํ้าตกไรนที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 

13.30 เหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 
วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30     เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพรอมความประทับใจ  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 
ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ



 

 

 

เดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะ
เปนสําคัญ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงาน
เทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลัก 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) หากทานอายุ

เกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมกรุป ทานตองซือ้ประกันเด่ียวเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 
12-20 ก.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 
14-22 ก.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 
21-29 ก.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 
18-26 ต.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 

 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน (9 วัน) 
 คาทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร ตอทาน (7 วัน ) 
 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ หรืออีเมล สําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่ง
ในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทาน
ตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเครี่อง
บิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 
ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

 

 

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว 
ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวร
เปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และ
ครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะผาน
หรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่น
วีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมี
คาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต
ละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดน
คามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคา
หอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย
ทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือ
ตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 30,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 



 

 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3เดือนนับ จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดง   ทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคนตอง มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนดั
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน



 

 

 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอม
หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 


