
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – เขตเมืองเก่า – เซนต์ กัลเลน - วิหารเซนต์กัลเลน – ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) – เซนต์มอริทซ์ 
น่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) - อันเดอร์แมท – พักเซอร์แมท - น่ังรถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท 

ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เบทเทน – น่ังกระเช้าชมวิวเขาแบทเมอร์ฮอร์น – ธารนํ้าแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์ชกลาเซียร์ 



เบทเมอร์แอล์ฟ – ลอยเคอบาร์ด – มาร์ติงญ ี- เบอร์ร่ีแลนด์ (เซนต์ เบอร์นาร์ด) –หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล 
หมู่บ้านชอมเปเร – น่ังกระเช้าสู่ ครัวซ์ เดอ คูเลท์ - มองเทรอซ์ – เวเวย์ – ฟาร์มชีสกรูแยร์ - เบลาซี – ฮาร์เดอร์ คลุม 

อินเทอลาเค่น - มูร์เรน – ชิลธอร์น – กริมเมอร์วาล์ด – นํ้าตกสโตคบาร์ค - ยอดเขาเฟียส – First Cliff Walk 
เข้าพัก Burgenstock Resort(5 ดาว) - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น – น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาสทอส – ซุก – ซูริค 

กาํหนดการเดนิทาง 
10-20 เม.ย.//30 เม.ย.-10 พ.ค.//16-26 พ.ค.//30 พ.ค.-09 มิ.ย.//20-30 มิ.ย.//03-13 ก.ค.//06-16 ส.ค.//17-27 ก.ย.//09-19 ต.ค. 2563 

(กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

World Premium 5 Star 

1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** รวมถึงร้านที่ได้รางวัลมิชลิน สตาร์ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์ **ไม่หมกเม็ด ** 
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
9. บริการนํ้าด่ืมวันละ 2 ขวด 
 

World Premium 5 Star 
1.  เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. น่ังรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ขบวน  
     ** GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา          
     ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ พร้อมบริการอาหารบนรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของขุนเขา(เซนต์มอ

ริทซ์-อันเดอร์แมท)  
     ** GORNERGRAT  TRAIN : ชมเส้นทางไต่ระดับขึน้ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากจุดชมวิวบนยอดเขา กรอเนอร์แกรท    
    ** STOOS FUNICULAR : ทางรถไฟสายกระเช้าที่สูงชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป 
    3.  น่ังกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา  
     *** GRINDELWALD FIRST : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์  จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง  

Grindelwald ได้อย่างชัดเจน 
    *** FIESCH- EGGISHORN : กระเข้าขึน้สู่จุดชมวิว “ธารนํ้าแข็งอเลิท์ช ” ธารนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และไดรับ

การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 4. น่ังเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 
5. พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) สองคืน เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 



6. พัก                                                                                                    ที่พักระดับ 5 ดาว ต้ังอยู่ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ ของทิวเขา
ตอนกลางของประเทศ พร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์  พร้อมชมวิวทิวทัศน์ ของทะเลส าบลู
เซิร์น จาก “Hammetschwand Lift”ลิฟทก์ลางแจง้ที่สูงที่สุดในยโุรป 

7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคดัสรรมาในเพ่ือท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เน้ือสัตว์ / ช๊อคโกแลต ) พร้อมไวน์ท้องถิ่น , 
อาหารมื้อพิเศษที่ Bergenstock Hotel & Resort , อาหารท้องถิ่นท่ามกลา งบรรยากาศของขุนเขา บนขบวนรถไฟ Glacier 
Express , อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ ของเขต Lavaux  (Wine  Testing) 

 

 

 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการ บินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที่2 ซูริค – สไตน์ อมั ไรน์ – เขตเมืองเก่า – เซนต์ กลัเลน 

 วหิารเซนต์กลัเลน – ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) – เซนต์มอริทซ์ 

01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
 นาํท่านออกเดินทางสู่     “เมืองสไตน์ อัม ไรน์ ”  Stein am Rhein (53  กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่นํ้ าไรน์

ไหลผา่นกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพยีงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้าง
มาแต่โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่ออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีนํ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่า
เร่ืองราว ต่างๆเอาไว้  นําคณะเดิ นเที่ยวชมความ
สวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่า
การเมือง มีนํ้าพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางนํ้าพุมี
อัศวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ 
บรรยากาศอันน่าประทั  บใจของที่น่ีได้  เมืองนี้
ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 
ในฐานะที่อนุรักษ์มร ดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้
เป็นอย่างดี   ท่านเดินทางสู่  “เมืองเซนต์กัลเลน ”  
St.Gallen (73  กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลน
เมืองที่ได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์   แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนย์กลาง
วงการแฟช่ันเส้ือผ้าของสวิส  ตั้งอยูใ่นหุบเขาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอร์แลนด์ ใกล้
กบัชายแดนประเทศออสเตรีย  นําท่านเดินเที่ยวชม
ย่านเขตเมืองเก่า ชมความสวยงามของอาคาร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


บ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค  “นําท่านเข้าชม ห้องสมุดแอบบีย์ ” Abbey Library ห้องสมุด 
ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ต้ังอยู่ภายใน
วิหารเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของห้องสมุดเก่าแก่ ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลก
จากยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนัง่เล่นพกัผอ่นที่ปูดว้ยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ป
ป้ิงหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์ ” (180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง

ระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขาและววิทิวทศัน์
ของทะเลสาบอนัสวยงาม นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเตม็ไปดว้ยร้านคา้และอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพววิ
ทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 เซนต์มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) 
 อนัเดอร์แมท – พกัเซอร์แมท(1) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส ” Glacier Express (ช่วงการเดินทาง ที่สวยสุด

ของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอ
ริทซ์ - อันเดอร์แมท) พิเศษสุด บริการท่านด้วย “ตู้ขบวน
รถไฟแบบช้ัน หน่ึง ”  First Class Bogie  เพิ่มความ
หรูหราสะดวกสบายในการเดินทาง  ผา่นชมภูมิประเทศที่
งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์ , สะพาน , หุบเหว , 
สวสิฯแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวา่เมตร 
ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยธาร
นํ้ าแขง็เจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์  โดยช่วงสาํคญัระหวา่งทาง จะ
ผา่นสะพาน  Landwasser Viaduct ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเสน้กลาเซียร์  เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค .ศ.1902 โดยมี
ช่องโคง้รับนํ้ าหนงัถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อ กลางวันบนรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส  พร้อมเคร่ืองด่ืม  ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ
ธรรมชาติ และขุนเขา  https://www.glacierexpress.ch/en/services/image-gallery/   

บ่าย  รถไฟเดินทางถึง  “เมืองอันเดอร์แมท ” Andermatt ซ่ึง
เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม จากนั้นนาํ ท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท ” Zermatt เมืองตากอากาศที่
สวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  

https://www.glacierexpress.ch/en/services/image-gallery/


สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานที่ไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถที่ใชแ้ก๊สและนํ้ ามนั
เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ที่มีไวบ้ริการนกัท่องเที่ยว  ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทาง
คร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  เซอร์แมท – นั่งรถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท 
 ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – พกัเซอร์แมท(2) 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่  3,000 เมตร

เหนือระดบันํ้ า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมววิกรอนเนอแกรต ) ซ่ึงมีความสูงกวา่ 
4,478 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล  ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยู่ แค่เอ้ือม   ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  
เพลิดเพลินกบั  ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า  ยอดเขา
ทรงปิรามิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตา
จนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย์  นาํไปเป็นแบบเคร่ือง
เล่นบิ๊กธนั เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงามยิง่นกั  
ไดเ้วลาสมควรนาํ ท่านเดินทางลงจากยอดเขา  จากน้ันระหว่างทางนําท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูป ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุด
หน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบ งดงาม  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่
เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย มีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท  อย่างจุใจ นําท่าน ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  จากเมือง
เซอร์แมท ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตรเหนือ
ระดบันํ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม   ช่ืน
ชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์
อนังดงามของหิมะ  ซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้า
เขม้ของทอ้งฟ้า  ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุม้งอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย์
นาํไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธนัเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์
โดยรอบที่สวยงามยิง่นกั  หมายเหตุ...สําหรับท่านที่สนใจน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมวิวของยอดเขาเม็ทเทอร์ฮอร์น อย่าง



ใกล้ชิดสามารถแจ้งพนักงานขายเพ่ือทําการจองก่อนล่วงหน้า หรือติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพ่ือทําการจอง 20 นาที 
CHF 220 CHF ต่อท่าน 30 นาที 320 CHF ต่อท่าน 

คํา่  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่5  เซอร์แมท – เบทเทน – นั่งกระเช้าชมววิเขาแบทเมอร์ฮอร์น 
 ธารนํา้แข็งอเลท์ิชกลาเซียร์ชกลาเซียร์ – เบทเมอร์แอล์ฟ – ลูเคอบาร์ด  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเบทเทน”  (50 กม.)  นาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า  ให้คณะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการ  

“น่ังกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิวยอดเขา เบทเมอร์
ฮอร์น ” Bettmerhorn เจา้ของความสูง 2,872 
เมตร จากระดบันํ้ าทะเล   นาํท่านชม ววิ  “ธาร
นํ้าแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์ ” Aletsch Glacier ธาร
นํ้าแข็งที่ ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และ ได้รับ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ  (Unesco World Heritage )โดยมี
ความยาวถึง 23 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่
ตอนกลาง ไปจนถึงตอนใตข้องประเทศ สวติเซอร์แลนด์   มีความหนากวา่ 900 เมตร ชมค วามสวยงามและววิ
ทิวทศัน์แบบพาโนรามา 360 องศา  จากจุดชมววิของเทือกเขาที่ความสูง 2,893 เมตร จากนํ้ าทะเล  อิสระทุกท่าน
เดินชมเมืองเบทเทนแอลป์ ตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย อิสระทุกท่านเดินชมเมืองเบทเทนแอลป์ ตาม อธัยาศยั จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองนํ้าแร่ลู เคอบาร์ด  

Leukerbad (58 กม .) ที่ตั้งอยูใ่นหุบเขาแสน
สวยงามสุดบรรยาย นาํท่านเช็ค- อินเขา้สู่ที่พกั
โรงแรมใหท้่านไดมี้โอกาสลงแช่นํ้ าแร่ใน 
LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอย
เคอร์บาด นั้นเป็นเมืองนํ้ าแร่ที่มีช่ือเสียงมาเป็น
พนัปี ตั้งแต่ยคุโรมนั ปัจจุบนัเป็นที่ตั้งของ
โรงแรมหรู ที่มีเหล่าเซเลป และไฮโซ ในยโุรป
มาใชบ้ริการในทุกๆฤดู เน่ืองจากนํ้ าแร่จะเป็น
ธรรมชาติแบบสุดๆ แลว้ยงัมีการพสูิจน์จาก
วงการแพทยถึ์งการช่วยบาํบดัโรคไขขอ้ และบาํรุงผวิหนงัไดอ้ยา่งดี 

คํา่  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 



พกัที่:  HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6  ลูเคอบาร์ด – มาร์ติงญี – เบอร์ร่ีแลนด์ (เซนต์ เบอร์นาร์ด) –หมู่บ้านเอเกลิ 
 ปราสาทเอเกลิ – หมู่บ้านชอมเปเร – นั่งกระเช้าสู่ ครัวซ์ เดอ คูเลท์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สุนัขเซนต์ เบอร์นาร์ด(เบอร์ร่ีแลนด์) นาํท่านชมความน่ารักและความซ่ือสตัยข์อง

สุนขัพนัธุเ์ซนตเ์บอร์นาร์ด ที่มีตน้กาํเนิดในเมืองน้ี เป็นสุนขัที่มีช่ือเสียงมาจากการช่วยเหลือผูเ้ดินทางผา่นช่องเขา
เบอร์นาร์ดช่วงฤดูหนาวในสมยัก่อน
จนช่องเขาน้ีไดรั้บการตั้งช่ือตามสุนขั
พนัธุน้ี์ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่ารัก
ของนอ้งหมาอยา่งเตม็ที่ จากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเอเกิล 
(Aigle) นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอเกิล 
แห่งยคุกลาง  ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค .ศ.
1475 ผา่นศึกสงครามสมยัเบอร์กนัดี 
ปัจจุบนัตวั ปราสาทรายลอ้มดว้ยไร่
องุ่น กวา้งไกลสุดสายตา ตวัปราสาท
มีความงดงามแบบยคุกลาง หอคอยสูงตระหง่านถึงสามหอคอย ปัจจุบนัตวัปราสาทไดด้ดัแปลงเป็นพพิธิภณัฑ์
ไวน์(Wine Museum) นาํท่านเดินชมประวติัความเป็นมาขององุ่นและไวน์ ชนิดต่างๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมไวน์รสเลิศ แห่งแคว้านโวซ์   
บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชอมเปเร Champéry (23 กม.) ไข่มุกแห่งแคว้นวาเล่ส์ เป็นเขตสกี  รีสอร์ท ที่

มีช่ือเสียง มากที่สุดแห่งหน่ึงของ
แคว้น  (Les Portes du Soleil) ตวั
เมืองชอ มเปเร  ตั้งอยูบ่นความสูง ถึง 
1,050 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลจึงมี
อากาศเยน็สบายแมใ้นฤดูร้อน บริเวณ
หมู่บา้นจะเตม็ไปดว้ยบา้นสไตลส์วสิ
ฯชาเล่ย ์ที่คุณจะตอ้งหลงไหลใน
ความงดงาม นาํท่านโดยสารกระเชา้  
ช้ึนสู่จุดชมววิ ครัวซ์ เดอ คูเลท ์(Croix 
de Culet) ในระดบัความสูง 2,000 เมตร ท่านจะเห็นววิของตวัเมืองที่สวยงาม เทือกเขาแอลป์ ที่ป็นเขตแดน
ระหวา่งประเ ทศสวสิ และฝร่ังเศส ดา้นบนจะมีเสน้ทางเดินชมววิ และภตัตาคาร ร้านกาแฟ ใหท้่านนัง่ชมความ
งามยามพระอาทิตยต์กลบัยอดเขา อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง 

คํา่  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 



พกัที่:  HÔTEL NATIONAL RESORT & SPA  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  ชอมเปเร – มองเทรอซ์ – เวเวย์ – ฟาร์มชีสกรูแยร์ 
 เบลาซี – ฮาร์เดอร์ คลุม – อนิเทอลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์ ” Montreux (35 กม.) เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน 

และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึง ไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรู
ของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบ
ที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร ระหวา่งทางแวะ
ถ่ายภาพที่ระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง ” 
chateau de chillon ซ่ึงสร้างขึ้นโดยบญัชา
ของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่
รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญ
นอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษที่ 13 เป็นที่
ประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุแห่ง
ซาวอย จากน้ันนําออกท่านเดินชม “เมือง
เวเว่ย์” Vevey (7 กม.)   เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชลปปลิน้” ยงั
หลงใหล  และไดอ้าศยัอยูท่ี่น่ีในบั้นปลายชีวติ นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั “อนุสาวรีย์ชาลี แชลปปลิน้ ” ตั้งอยูบ่ริเวณริม
ทะเลสาบ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรูแยร์ Gruyeres (38 กม.) เมืองกรูแยร์เป็นเมืองเก่ายคุกลางตั้งอยูใ่น
เขตฟรีบูร์ก และเป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก เน่ืองจากการผลิตชีสที่มีช่ือเสียง มีปราสาท Château de Gruyères สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 13  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส  ชีสกรูแยร์เป็นชีสสวสิฯ แขง็มีสีเหลืองมีตน้กาํเนิดในบริเวณ  Fribourg, 

Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บา้นน้ีผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงไดรั้บการตั้งช่ือตามเมืองกรูเยร์ นาํ
ท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษา
รวมถึงการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ใหท้่านเลือก
ซ้ือกลบับา้นเป็นของฝาก  จากน้ันนําท่าน
ออก เดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ ” 
Blausee (123 กม .) หรือ “ทะเลสาบสีนํ้ า
เงิน” ตั้งอยูใ่นเขต Berner Oberland เป็น
ทะเลสาบขนาดยอ่มลอ้มรอบไปดว้ยป่า
ขนาดเล็กที่มีเป็นสถานที่เพาะพนัธุป์ลาเท
ราตท์ี่มีช่ือเสียงและมีความเด่นดงัในเร่ือง
สีของนํ้ าในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตลัสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราตท์ี่แหวกวา่ยไปมา ทะเลสาบ

https://www.google.co.th/search?q=chateau+de+chillon&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiv05i47dbiAhXBjOYKHapXC3MQsAR6BAgAEAE


แห่งน้ีจะมีความสวยงามทุกฤดู กาล จากน้ันนํา ท่านออก เดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” Interlaken (38 กม.) 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็น
เขาจุงเฟราอนัสวยงาม ** พเิศษสุด นําท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม  (Harder Kulm) เดินสู่
จุดชมววิที่แสนสวย ใหท้่านเก็บววิความสวยงามของเมืองอินเทอลาเค่น เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบทุน และ 
ทะเลสาบเบรียนไดอ้ยา่งชดัเจน *** (เปิดใหบ้ริการระหวา่ง เดือน เม.ย.-ธ.ค. ของทุกปี) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

พกัที่:  Victoria JungfrauHotel & Spa / Schweizerhof Hotel Grindelwald Lindner Grand 
Hotel Beau Rivage เทียบเท่า 5 ดาว *** 

วนัที่7  อนิเทอลาเค่น – มูร์เรน – ชิลธอร์น – กริมเมอร์วาล์ด – นํา้ตกสโตคบาร์ค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านออก เดินทางสู่หมู่บ้าน “เลาเทอร์บรุนเนน ” Lauterbrunnen (13 กม.) นาํท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าไต่ความ

สูงขึ้นไปอีกระดบัสู่สถานี Grutschalp นัง่
รถไฟฟันเฟืองไต่ภูเขาเดินทางไปสู่มูร์เริน 
“Murren” จากนั้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่เมือง ยอด
เขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซ่ึงนบัวา่
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดใน
สวติเซอร์แลนด ์ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 
เมตร ยอดเขาที่มีช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์
เร่ืองเจมส์บอนด ์ 007 ในวนัที่อากาศดีท่าน
สามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger 
และ ยอด Monch ตั้งเรียงกนัอยูโ่ดยไม่มีอะไรมาบดบงั ยอดเขาเหล่าน้ีรวมทั้งชิลธอร์น มีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้ง
ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิตส์ กลอเรีย PIZ GLORIA พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา (พื้น
ภัตตาคารจะค่อยๆหมุนทีล่ะนิดให้ท่านได้ชมวิวโดยรอบแบบไม่รู้ตัว)   

บ่าย นําท่านออก เดินทางไป กลับสู่หมู่บ้านมูร์เริน (Murren) หมู่บ้านบนหน้าผา  ชม ทิวทศัน์ที่สวยงาม น่าหลงใหล  มี
บรรยากาศความเป็นสวสิแท้ๆ  สูงจาก
ระดบันํ้ าทะเล 1,650 เมตร เป็นหมู่บา้น   
ที่อยูก่ึ่งกลางระหวา่งหุบเขาเลาเทอร์ 
บรุนเนน กบัยอดเขาชิลธอร์น  อิสระให้
ท่านพกัผอ่น เดินเล่นตาม อัธยาศัย 
สมควรแก่เวลา นําท่าน เดินสู่สถานี
กระเช้า  โดยสารกระเช้าต่อสู่หมู่บ้าน



กริมเมลวาลด์ (Gimmelwald) หมู่บา้นเล็กๆ ปลอด มลพษิ(ไม่มีรถยนตใ์นเมือง ) หมู่บา้นตั้งอยูร่ะหวา่ง หมู่บา้นช
เตกเชลเบิร์ก (Stechelberg) และหมู่บา้นมูร์เรน อยู่ ที่ระดบัความสูง 1,363 เมตร หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณ เขต
มรดกโลกของยเูนสโกววิทิวทศัน์สวยงามตระการตา ท่านจะตอ้งประทบัใจอยา่งแน่นอน ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
โดยสารกระเชา้ลงสู่สถานีชเตกเชอเบิร์ก แวะชมนํ้ าตกสโตคบาร์ค ที่สวยงามสูงตระหง่านตกจากหนา้ผาเมืองเลา
เทอร์บรุนเนน ไดเ้วลาสมควรนาํท่านกลบัสู่เมืองอินเทอลาเคน(13 กม.) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส ฯ สวิสฯฟองดู มี ชีส ฟองดู  (Cheese 
Fondue) ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ 1.ฟองดูชีส ปรุงโดยการนําเอาชีส มาต้ังไฟและหลอม
ละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 2.ฟองดูบูกีญอง 3.ช๊อกโกแล๊
ตฟองดู  

พกัที่:  Victoria JungfrauHotel & Spa / Schweizerhof Hotel Grindelwald / Lindner Grand 
Hotel Beau Rivage เทียบเท่า 5 ดาว *** 

วนัที่8  อนิเทอลาเค่น – ยอดเขาเฟียส – First Cliff Walk - เข้าพกั Burgenstock Resort(5 ดาว) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ “ยอดเขากรินเดลวาลด์ – เฟียสต์” 

Grindelwald First หน่ึงในยอดเขายอดนิยมที่มี
ความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงในสวสิ  นาํท่านนัง่
กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขาเฟียสตท์ี่มีความสูง  2,168 เมตร 
จากระดบันํ้ าทะเล  เดินชมวิวสวยๆ  จากหน้าผา  
First Cliff Walk ดา้นล่างสามารถมองเห็นตวัเมือง  
Grindelwald ไดอ้ยา่งชดัเจน  ถือเป็นววิทิวทศัน์ที่
สวยงามที่สุดอีกแห่งหน่ึงของ  สวติเซอร์แลนดไ์ด้  
เมือเดินทางถึงดา้นบนแลว้หวัหนา้ทวัร์จะแนะนาํ
ทุกท่านถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ  FIRST GLIDER, 
FIRST FLYER, FIRST MOUNTAIN CART และ
ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติไปชมทะเลสาบบาช
แอลป์ซี (LAKE BACHALPSEE) ได้(ใชเ้วลาเดิน
ประมาณ 40 นาที) สวยงามจนลืมเหน่ือยทนัที ได้
เวลาสมควรนาํท่านเดินกลบัสู่สถานีกระเชา้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
 
 
 



 
 
14.00 นําท่านเดินทางสู่บริเวณหุบเขาเบอร์เก้นสต็อก (85 กม.) ในเขต Nidwalden ที่น่ีอยู่ไม่ไกลจากเมืองลูเซิร์น 
15.00 นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทระดับ 5ดาวเลิศหรูอลังการ พร้อมส่ิงอํานวยความสะดวก ครบวงจรที่ ดีสุดแห่ง

หน่ึงในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นสปา, สระว่ายนํ้าในร่ม, สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง , ห้องออกกําลังกาย  ต้ังอยู่เหนือ
ทะเลสาบลูเซิร์น ท่ามกลางบรรยากาศของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด่ืมดํ่ากับภาพความ
สวยงาม วิวทิวทัศน์
ตระการตาของ
ทะเลสาบและเมืองลู
เซิร์น  เบ้ืองล่าง  ที่จะ
สร้างความประทบัใจ
ใหท้่านไม่รู้ลืม อิสระ
กบัการพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั อยา่งเตม็อ่ิม  
มีเวลาใหท้่านไดใ้ช้
บริการ 
“Hammetschwand Lift” ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในยุโรป บริเวณจุดชมวิว Hammetschwand บนที่ราบ
เบอร์เก้นสต็อก ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์นอันสวยงามในมุมกว้าง ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา   

คํา่  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star ซ่ึงมีร าคาถึง ท่านล ะ 120 
ฟรังซ์สวิส พร้อมชมวิวความสวยงามของทะเลสาบยามคํา่คืน   

พกัที่:  BÜRGENSTOCK RESORT //  Website : www.buergenstock.ch/en 
วนัที่9  เบอร์เกนสต๊อค – นั่งรถราง – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
 ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาสทอส – ซุก – ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านโดยสารรถรางของโรงแรม 

( Funicular )  ชมววิทิวทศัน์ที่
สวยงามลงสู่สถานีท่าเรือเบอร์
เกนสตอ๊ค นาํท่านลงเรือ ล่องชมววิ
ทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบ
ที่สวยงามเน่ืองจากมีภูเขาลอ้มรอบ 
และเป็นทะเลสาบ ที่มีนกัท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวมากที่สุดใน 
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เรือนาํท่าน

http://www.buergenstock.ch/en


ล่องถึงท่าเรือเมืองลูเซิร์น นําท่านชมเมือง “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ไดช่ื้อวา่นกัท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้าก
ที่สุดในสวสิ  นาํคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต ” อนุสรณ์ราํลึกถึงการเสียชีวติ  ของทหารสวสิฯผูถ้วายการ
อารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่  16 ในสงคราม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส นาํท่านเดินชมเมืองเก่า
เดินขา้ม  “สะพานไม้คาเปล ” ที่มีช่ื อเสียง
ที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคา
คลุมตลอด ทอดตวัขา้ม  “ แม่นํ้ารุซซ์ ” 
(Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพือ่เช่ือมเขต
เมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ัง
เหนือ  สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 
1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียง
ของเดิม นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” อิสระกบัการเดินยวชมบรรยากาศของ
เมือง หรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ตามอธัยาศยั  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณร้ีานปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง)     
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองชวชี (50 กม.) จากน้ันนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการ “น่ังรถรางที่ได้ช่ือว่า ชันที่สุดใน

โลก” เดินทางสู่ “หมู่บ้านสทอส”  (Stoos) หมู่บ้านเล็กๆที่ต้ังอยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามของเชิงเขา 
Fronalpstock มีความสูง  1,922 เมตร  ชมวิว
ทิวทัศน์ในมุม สูงของทะเลสาบลูเซิร์น  ยอด
เขาพิราตุส ยอดเขาริกิ  อิสระกับการเดินเก็บ
ภาพบรรยากาศที่สวยงามของหมู่บ้าน  
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  “เมือง ซุก” (32 
กม .) เมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั 
เป็นแควน้ที่รํ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้ม
ชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากที่สุด ทาํ
ใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ํ่าที่สุดใน
ประเทศสวสิ(อตัราการครอบครองรถหรูมาก
ที่สุด ในสวสิ) ชมเมืองซุก ชมทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่สุดแสนโรแมนติค  นาํท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทาง
รัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนทาํจุดชมชีวติสตัวน์ํ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุป์ลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี 
อิสระทุกท่านในถนนคนเดิ นที่มีร้านคา้พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพเิศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 
จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองซูริค (34 กม.) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / บริการสเต๊กแบบสวิตเซอร์แลนด์รสเลิศ ที่ท่านสามารถเลือกได้ ระหว่าง เน้ือวัว 
/ เน้ือหมู หรือเน้ือปลา (กรุณาแจ้งเซลล์ ก่อนเดินทาง) พร้อมเคร่ืองเคยีงและของหวาน 

พกัที่:  SHERATON HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง 



วนัที่10  ซูริค – นํา้ตกไรน์ – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น ” Schaffhausen (47 กม.) เมืองชายแดนเยอรมัน- สวิสฯ   ชมความ

สวยงามของ  “นํ้าตกไรน์ ” Rhine 
Falls ซ่ึงเกิดจาก แม่นํ้ าไรน์สายนํ้ า
นานาชาติที่สาํคญัที่สุดในยโุรป  
แม่นํ้ าแห่งน้ี เกิดขึ้นจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิม
จากเป็นลาํธารเล็กๆ  ผา่นลิคเท่นส
ไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตน ทท์ี่
กั้นพรหมแดนระหวา่ง
สวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วน
ที่ลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนทก่์อกาํเนิดแม่นํ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “นํ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุด
ในยุโรปกลาง” ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (47 กม.)  นําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วนัที่11  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสิ นใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

เม.ย.-ต.ค. 2563 165,900 165,900 161,900 52,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  



 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั

พร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป และทิปหัวหนา้ทวัร์  
 นํ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 
 ค่าพนกังานย กกระเป๋า  ณ โรงแรมท่ีพกั  (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง ) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั  มี

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 *** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถนาํสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่ อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภั ย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังห วดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


