
 

 

รหัสทัวร WCT1902836 

ทัวรสวิตเซอรแลนด แกรนดสวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (QR) 
น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอรนินา เอกซเพรส   เซนต มอริทซ 
อันเดอรแมท   น่ังรถไฟสายกลาเซียรไลน   เซอรแมท   น่ังรถไฟกรอเนอแกรต 
ชมวิวเขาแมทเธอรฮอรน   อินเทอรลาเคน   ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา 
อนุสาวรียสิงโต   ทะเลสาบลูเซริน   สะพานไมคาเปล   ซุก   ลองทะเลสาบซุก 
ชาฟฮาวเซน   น้ําตกไรน   **พักในเมือง ZERMATT 100%** 

 



 

 

จุดเดนของรายการเดินทาง 
 นั่งรถไฟสายเบอรนินา เอ็กซเพลส (มรดกโลก) 
 นั่งรถไฟเสนทางกลาเซียร เอ็กซเพลส (เสนทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด) 
 พักในเมืองเซอรแมท เมืองปลอดมลพิษ หองพักมีราคาแพง 
 นั่งรถไฟขึ้นสูยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
 นั่งรถไฟสูยอดเขาจุงเฟรา เขาชมถํ้านํ้าแข็งพันป 
 ลองเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย 
 เมนูฟองดู อาหารทองถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ 
 
วันที่ 1     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4  
20.55 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ 

QR833 
วันที่ 2       มิลาน – ทิราโน – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอรนินา เอกซเพรส ”  
                 เซนตมอริซท / คูร 
00.10 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.45 เหิรฟ�าสูกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ 

QR123 
07.15 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสําคัญในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานออกเดินทางสู
เมืองทิราโน  ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุ งสูพรมแดนอิตาลี-
สวิตเซอรแลนด ผานชมหุบเขาและยานทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน” Tirano เมืองตาก
อากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย  นําทานนั่งรถไฟสายโรแมน
ติ ก  “เบ อรนิ น า เอกซ เพ รส” 
Bernina Express ซึ่ ง เ ป น
รถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มี
ช่ื อ เสี ย งที่ สุ ด ข อ งป ระ เท ศ
สวิสเซอรแลนด เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศนที่สวยงามของ 
ภู เขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ งหญ า 
หมูบานที่สวยงามตั้งเรียงรายกระ
จัดการจาย เปนภาพที่นาประทับใจเปนอยางยิ่ง และผานเสนทางหลายจุดที่ถูก
ประกาศใหเปน “เสนทางสายมรดกโลก” ระหวางการเดินทาง รถไฟจะแลนผานเกล
เชอร ขามเทือกเขาแอลป�ที่ระดับความสูง 7,390 ฟต ทานจะไดสัมผัสและพูดได
เต็มปากวาไดชมทิวทัศนที่สวยที่สุดของสวิตเซอรแลนดมาแลว ทานจะตื่นตาต่ืนใจ
มิรูเบื่อหนาย ทิวทัศนสองขางทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอดใตภูเขาทั้งลูก 
สะพานสูงขามเหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยูใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความเพลิดเพลินให
ทานตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเขาสู “เมืองเซ็นตมอรริทซ” เมืองตากอากาศและ
ศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในป
ค.ศ.1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําให
เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวตางๆ และเปนสถานที่แขงขันกีฬาระดับเวิลดแชมเปم�ยนชิพ 
และกีฬาโอลิมปก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบลอมไปดวยไมดอกไมประดับ
นานาพันธุ และวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม กลาวไดวาในบรรดาเมืองตาก
อากาศของสวิสฯ ไมมีที่ใดจะหรูและแพงย่ิงกวาเมืองน้ีอีกแลว  

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
สวยงามมีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไวเปนที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงาม
อันเงียบสงบไวเปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ า ท า น สั ม ผั ส

ประสบการณกับการนั่ง
รถไฟ “กลาเซียเอ็กซ
เพ ร ส ”  ผ า น ช ม ภู มิ
ป ระ เทศที่ งด งาม ของ
เทื อ ก เข าแอลป�  มี ทั้ ง
อุ โม ง ค , ส ะ พ า น ,หุ บ
เหว,สวิสแกรนดแคนยอน 
และหุบเขาที่สูง 2,000
กวาเมตร ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของ
เสนทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผานในกลางเทือกเขาแอลป�สู  “เซอร
แมทซ” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความสูงกวา 1,620 
เมตร (5,350 ฟุ ต ) เป น เจ าของ ยอด เขาแมท เธอรฮอรน  สัญ ลักษณ ของ
สวิตเซอรแลนด เปนเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใช
แกสและน้ํามันเขามานอกจากรถไฟฟ�า และรถมาที่มีไวบริการนักทองเที่ยว อิสระกับ
การเดินเท่ียวชมเมืองตามอัธยาศัย  

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

โรงแรม  
นําทานเดินสูสถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่ง
รถไฟไตเขาสู “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่ง
มีความสูงกวา 3,000 เมตรเหนือระดับน้ํา 



 

 

ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมี
ความสูงกวา 4,478 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งทานสามารถเห็นอยู แคเอ้ือม  ชื่นชม
กับทิวทัศนเหนือมานเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขา
ตัดกับสีฟ�าเขมของทองฟ�า ยอดเขาทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการตูนวอลทดีสนีย นําไปเปนแบบเครื่องเลนบิ๊กธันเดอร Big Thunderในสวน
สนุกดีสนียแลนด  ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  

เที่ยง       บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางผาน“มองเทรอซ” (139 กม.) เมืองพักผอนตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน และหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซึ่งไดรับสมญานามวาเปน “ไขมุกแหง
ริเวียราสวิสฯ” คฤหาสน และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 
7 กิ โล เม ต ร  แ ว ะ ถ า ย ภ าพ ที่ ร ะ ลึ ก กั บ 
“ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก)ซึ่งสรางขึ้นโดย
บัญชาของทานเคาท ป เตอร ออฟ ซาวอย 
หรือที่รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เปนที่
ประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย นําทานสูเมืองโลซานน นําทานช่ืน
ชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา แวะใหทานไดถายรูปหนาพิพิธภัณฑ
โอลิมปก เมืองโลซานน ตั้งอยูบนฝم�งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดวาเปนเมืองที่มี
เสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที ่4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยูริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี 
มีทิวทัศนที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ นับตั้งแตศตวรรษที่ 18 โลซานน”ยังเปนเมืองที่สมเด็จ
พระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแตครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาดานสาธารณสุข 
และเมืองโลซานนถูกเลือก เปนที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค (รัชกาลที่ 8 
และรัชกาลที่ 9) ในป 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเปนผูนําครอบครัวเพียงลําพังใน
การอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เปนในหลวงของชาวไทย 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 เมืองที่วากันวาเปนพันธ
รัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิส
เลยเน่ืองจากผูคนสวนใหญใชภาษา
ฝรั่งเศส และตัวเมืองรายลอมดวย
ส วน ส าธ ารณ ะที่ ส วย งาม  แ ล ะอ งค ก ารน าน าช าติ ต า งๆ  อ าทิ เช น  ตึ ก
สหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคการกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ 
นํ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟ�าไดสูงถึง 140 เมตร และ
เปนสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา ถายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม” และชื่นชมไมดอกไม
ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “กรุงเบิรน”  นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมือง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเปน
อยางยิ่งจนไดรับการอนุรักษ  และ
ประกาศให เป น“มรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก”ชม“เบเร็นกราเบ็น
หรือบอหมี” สัตวที่ เปนสัญลักษณ
ของเมือง เดินทางเขาสูยาน“มารค
กาสเซ”ยานเมืองเกาซึ่งปจจุบัน เต็ม
ไปดวยรานดอกไมและรานบูทีคเปนเขตที่ปลอดมลพิษ ไมใหรถยนตวิ่งผาน จึงเหมาะ
กับการเดินเที่ยว นําชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่



 

 

มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขาสู “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดวยรานภาพวาด และราน
ขายของเกาในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซท กล็อคเคน” อายุกวา 800 ป ที่มีโชว
ใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวินเซนตรัทฮาวน และกรุง
เบอรนยังเปนเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 6  เบิรน - นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา  - ถํ้านํ้าแข็ง - เลาเทอรบรุนเนน  
   นํ้าตกชเตาบบาค – อนิเทอลาเคน – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิรน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นํ าท าน พิ ชิตยอดเขา“ 
ยอดเขาจุงเฟรา”ที่ไดชื่อ
วา “สูงที่สุดในยุโรป” เปน
พื้นที่ “มรดกโลก”  ทาง
ธรรมชาติ แห งแรกของ
ยุ โ ร ป  UnescoWorld 
NaturalHeritageSide
นํ า ท า น เดิ น ท า ง เข า สู  
“หมูบานกรินเดลวาลด” 
เพื่ อ น่ั งรถไฟทองเที่ ยวธรรมชาติของภู เขาสู ง ชมวิวทิ วทัศน อันงดงามของ
สวิสเซอรแลนด แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลนไชเด็ก ” รถไฟที่จะนํา
ทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู “สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายวา “สาวนอย” ที่มีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน Top of Europe 
ชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป”  ที่มีอายุกวา 1,000 ป และ “ชมกลาเซียร หรือ ธาร
นํ้าแข็ง” ขนาดใหญ ชมถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็ง 30 
เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาว
ถึง 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     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Luzern (68 กม.) เมืองที่ไดชื่อวา
นักทองเท่ียวบันทึกภาพไวมากที่สุดนําทาน
ไปถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณ
รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวาย
การอารักขาแดพระเจาหลุยสที่  16 ใน
สงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นําทานเดินชม
เมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมที่
มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวขาม “แมนํ้ารุซซ”(Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพ่ือ



 

 

เชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�งใตและเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหม
เมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับ
การเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง 
“ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอปปم�งสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด นานาชนิด 
อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียรตางๆ และที่ทานไมควรพลาดคือ นาฬิกา
ยี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ 
บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ 

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

เปนแควนที่ร่ํารวยมาก เน่ืองจากบริษัทขาม
ชาติมาเปดออฟฟซ ในแควนนี้มากที่สุด ทํา
ใหอัตราการเก็บภาษีของแควนน้ีตํ่าที่สุดใน
ประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรู
มากที่สุดในสวิส)นําทาน ลองเรือชม
ความสวยงามของทะเลสาบซุก  ชม
ทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝم�ง ที่สวยงามนารัก ทามกลางบรรยากาศ
ที่สุดแสนโรแมนติค  จากน้ันนําทานเดินชมโบสถกลางเมือง และตึกเกาแกอายุกวา 
500 ป นําทานเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชมชีวติ
สัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุปลาชนิดตางๆในทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทาน
ในถนนคนเดินที่มีรานคาพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา
แควนอ่ืนๆ  

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



 

 

จากน้ันเดินทางสู“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคาร
ของยุ โรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแกประเทศ
สวิตเซอรแลนด  เมืองแหงน้ีตั้ งอยู ริมฝم� ง 
“แมนํ้าลิมแม็ท” อุดมไปดวยมีป�าไมเขียว
ช อุ ม  แซมด วยสถาป ตยกรรม  อาคาร 
โรงแรม รานคา บานพักตากอากาศกระจาย
ตามบริเวณริมฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชม
ความสวยงามของโบสถ "โบสถเซ็นตปเตอร" 
โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาที่มีขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆใน
ยุโรป จากน้ันใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
มแม็ทคีย” มีเวลาใหทานไดเดินเลนเที่ยวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พรอมชอปปم�งของที่
ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอรแลนด จากน้ันนํา
ทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาส
เซ น ” Schaffhausen เมื อ ง ช า ย แ ด น
เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ
นํ้ าตกไรน  ซึ่ งเกิดจากแม น้ํ าไรนสายน้ํา
นานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป�เร่ิมจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนสแตนทที่
กั้นพรหมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี สวนที่ลนไหลออกจากทะเลสาบ
คอนสแตนทกอกําเนิดแมน้ําไรนสายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซน
เกิดเปน “นํ้าตกไรนที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  
 

14.00 นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค นําทานเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 
18.00 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ 
QR096 
วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
00.50  ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง)  



 

 

02.10  เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ 
QR834 
12.40  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 
ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะ
เปนสําคัญ 
 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 
ก.ย. 2562 78,900 78,900 74,900 17,900 
ต.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 
พ.ย. 2562 76,900 76,900 72,900 17,900 

03-11 ธ.ค. 2562 78,900 78,900 74,900 17,900 
04-12 ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 

เทศกาลปใหม 2563 89,900 89,900 85,900 18,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญ ในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก



 

 

วันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) หาก
ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมกรุป ทานตองซือ้ประกันเด่ียวเพิ่ม  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 น้ําด่ืมบนรถ 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ตาม 4,000 
บาท 

 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน (9 วัน) 
 คาทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร ตอทาน (7 วัน ) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ หรืออีเมล 
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 



 

 

20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้



 

 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตัว๋เปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถกูหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวนัที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชีแ้จงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 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 *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดง   ทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได 
ทั้งนี้เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคนตอง มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

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



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


