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ตอบโจทย์การท่องเที่ยวไม่ต้องย้ายโรงแรม พกัโรงแรมในสวิสฯที่เดียว 5 คืน น่ังรถไฟพิชิต สองเขา  
ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ - น้ําตกไรน์ - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาแซทเทล - น้ําตกไรน์ - อินเทอลาเคน   

น้ังรถไฟขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา - วิทซ์เนา - น่ังรถไฟสู่ยอดเขาริกิ  
ล่องเรือทะเลสาบซูก - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต 

  สะพานไม้คาเปล - ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 - โลซานน์ - เบิร์น 
ออกเดินทางวันที่   

08-15 พ.ค. // 22-29 พ.ค. // 12-19 ม.ิย. // 26 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 
( กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซ่ีา) 
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วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

วันที่2       ซูริค – น้ําตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – เขาแซทเทล - ฮอกสตุกลี่ – ซูริค 
01.05 เหินฟ้าสู่เมอืงซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบินทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG940  
07.50 เดินทางถึงสนามบินเมอืงซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์  หลงัผ่านพธิีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความ
สวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้ าไรน์สายนํ้ านานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรป แม่นํ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจาก
การละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิม
จากเป็นลาํธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสแตนท์ ท่ีกั้ นพรหมแดน
ระหว่าง สวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ี
ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตน ท์
ก่อกาํเนิดแม่นํ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้า
ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตก

ไรน์ที่สวยงามที่สุดในยโุรปกลาง ” จากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อมั ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมือง
โบราณเลก็ๆ มีแม่นํ้ าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้าง
มาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีนํ้ าปูนเปียก Fresco 
บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆ เอาไวโ้ดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มีนํ้ าพุอยู่ตรงกลาง
จตุรัสกลางนํ้ าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได  ้
เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้
เป็นอยา่งดี 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่แควน้ชวีซ Schwyz แควน้ตน้กาํเนิดของประเทศสวิส เขา้สู่สถานีกระเชา้แซทเทล-

ฮอกสตุกล่ี (Sattel-Hochstuckli) นาํท่านโดยสารกระเชา้ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ซ่ึงถือว่าเป็นกระเชา้หมุน
แห่งแรกของยุโรป ข้ึนสู่ดา้นบนนาํท่านเดินชมวิวโดยรอบ ให้ท่านไดม้ีโอกาสเดินชมวิวสุดต่ืนเตน้บน
สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในยโุรป (Raiffeisen Skywalk) หลงัจากนั้นให้ท่านไดมี้เวลาช่ืนชมกบับรรยากาศ
โดยรอบอยา่งเต็มท่ี จากนั้นนาํท่านท่านเล่นเคร่ืองเล่น (Toboggan Run) ซ่ึงเป็นเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน
สุดๆ โดยท่านจะนัง่บนแผน่เล่ือน และจะวิ่งไปตามรางท่ีทาํไวอ้ยา่งดี ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่
ท่ีพกั    

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :      Holiday Inn Hotel Messe หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
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วันที่3      ซูริค – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเคน – ซูริค 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

นําท่านพชิิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพ้ืนท่ี “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยโุรป นาํท่านเดินทางเขา้สู่ 
“หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่” เพื่อ “นั่ง
รถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง 
ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง
สวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟ
สายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟ
ท่ีจะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาว
สวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 
เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” 
บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบันํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการ
ยกยอ่งว่าเป็น Top of Europe   

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant   

บ่าย นาํท่านชม “ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายกุว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชม
ถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ ใต้
ธารนํา้แข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ
ธารนํ้าแข็ง  Aletsch ที่ยาวที่ สุดใน
เ ทื อ ก เ ข า แ อ ล ป์  อิ ส ร ะ ทุ ก ท่ า น
สนุกสนานบนลานหิมะอยา่ง เต็มอ่ิม ได้
เวลาสมควร นาํท่านเดินทางลงเขาดว้ย
รถไฟ ฟันเฟือง ลงสู่เมืองอินเทอลาเค่น 
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสนสวย
แห่งน้ี ในเมืองเต็มไปด้วยร้านคา้ และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบา้นพกัของชาวสวิส ในสไตลช์าเล่ท์ท่ี
สวยงาม เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

*** อิสระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ : Holiday Inn Hotel Messe หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
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วันที่4      ซูริค – น่ังรถไฟสู่เขาริกิ – ซุก – ล่องเรือ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมอืงซุก (Zug) เมอืงแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและ
แควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีรํ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด 
ทาํใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีตํ่า ท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส) 
นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบซุก สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในสวิตเซอร์แลนดม์ี ทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา 
โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทาํให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม 
ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะ เห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือนบนเนินเขา 
ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค  นาํท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และ
ตึกเก่าแก่อายกุว่า 500 ปี นาํท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนทาํจุดชมชีวิตสัตว์
นํ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุป์ลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้
พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแควน้อ่ืนๆ  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองวิทซเ์นา” นาํท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นรถไฟท่ีสามารถข้ึน

ยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอย
ละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผสักบัฉาก
จบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ 
RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาใน
ภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ท่ี รู้จักกันในฐานะ  "ราชิ นีแห่ง
เทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด  มี
ความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่าน
สามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดแ้บบ 360 องศา จากนั้นนาํท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านไดอิ้สระจนถึงเวลา
สมควรไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินางสู่เมืองซูริค 

*** อิสระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :     Holiday Inn Hotel Messe  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่5      ซูริค – โลซานน์ – ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 - กรุงเบิร์น – เมืองเก่า – ซูริค 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
นําคณะชมเมืองโลซานน์ เมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและ
ศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถกูเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลท่ี 8 
และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้าํครอบครัวเพียงลาํพงัในการอภิบาลพระธิดาและ
พระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ นําท่านผ่านชม โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse 
Romande โรงเรียนชั้ นมัธยมศึกษาท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงเข้าศึกษาในวยัเยาว์ นําท่าน
ผ่านชม สถานรับเล้ียงเด็ก Champ Soleil 
ซ่ึงสมเด็จรัชกาลท่ี 9 ทรงเคยประทบัเมื่อ
พระชนมม์ายุได ้2 พรรษา (ปัจจุบนัปิดทาํ
การไปแลว้) จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปดา้น
นอกกับ คฤหาสน์  St-Maire (Chateau 
Saint-Maire) คฤหาสน์โบราณซ่ึงทรงเสด็จเยีย่มพร้อมดว้ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จากคาํทูลเชิญ เมื่อ 30 
พฤศจิกายน ค.ศ.1960 จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั คลินิกเซซิล (Cecil Clinic) สถานพยาบาลซ่ึงทรงพกั
รักษาตัวจากอุบัติเหตุทรงพระท่ีนั่ง เมื่อปี ค.ศ.1949 จากนั้นผ่านชมด้านนอก มหาวิทยาลัยโลซานน์ 
(University of Lausanne) มหาวิทยาลยัท่ีทรงเลือกศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นําท่านผ่าน
ชม วิลล่าวัฒนา (Villa Wattana) ซ่ึงใน
อดีตเป็นพระตาํหนักท่ีประทบัของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จ
พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรม
ห ล ว ง น ร า ธิ ว า ส ร า ช น ค ริ น ท ร์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด ์ระยะเวลากว่าสิบปี ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบนัเจา้ของบา้นไดร้ื้อบา้นหลงัน้ี
ลง เน่ืองจากสภาพทรุดโทรม และสร้างใหม่เป็นอพาร์ทเมน้ท ์3 ชั้นสาํหรับใหเ้ช่าพกัอาศยั ตั้งช่ือว่า "อาคาร
เลขท่ี 51” จากนั้นนาํท่านเดินชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรง
โปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์ จากนั้นนาํท่านชม เมืองเก่าโลซานน์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์ 
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นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์  มีประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อน
ตากอากาศท่ีน่ี 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงาม

เป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็น

ห รื อ บ่ อ ห มี ” สั ต ว์ ท่ี เ ป็ น

สัญลกัษณ์ของเมือง เดินทางเข้า

สู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมือง

เก่าซ่ึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้าน

ดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ี

ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่ ง

ผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว 

นาํชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี 

ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด 

และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น” อายกุว่า 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชัว่โมง

ท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีนํ้ าพุมากท่ีสุดเมือง

หน่ึงในยโุรป  

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :      Holiday Inn Hotel Messe  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  

วันที่6        ซูริค – ช่องเขาอาเร่(Unseen) – ลูเซิร์น – ซูริค – ชมเมือง    
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

นําท่านออกเดินทางสู่ช่องเขาอาเร่ (The 
Aare Gorges) ช่องเขาท่ีเกิดจากธารนํ้ าแข็ง
กัดเซาะกว่าหมื่นปี หลังจากธารนํ้ าแข็ง
ละลาย จึงเกิดช่องเขาน้ีข้ึนมา นําท่านเดิน
ลดัเลาะทางเดินเรียบหน้าผาท่ีมีความสู่ถึง 
50 เมตร ทางเดินขนานไปกบัลาํธาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ธรรมชาติของแม่นํ้ าอาเร่ ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติอย่าจุใจ  ได้เวลาสมควรท่านออก
เดินทางสู่เมอืงลูเซิร์น นําท่านชม “เมอืงลูเซิร์น” Lucerne เมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีนกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้าก
ท่ีสุดในสวิสฯ 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําคณะถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส นาํท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลเูซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่นํา้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้าง
มากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ใน
ฝ่ัง ใต้แ ล ะ เ ขต เ มื อ ง เ ก่ าใน ฝ่ั ง เ ห นื อ 
สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียง
ของเดิม นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซูริค” 
เท่ียวชมเมืองซูริค ศูนย์กลางการเงิน
,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรป ซ่ึง
ม อ บ ชี วิ ต ชี ว า ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  นําคณะชมความ
สวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
กว่าโบสถอ่ื์นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่นํ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
มแมท็คย์ี” มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียว ชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์ เขา้สู่ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองซูริค ตดัจาก
อนุสาวรียห์นา้สถานีรถไฟตรงไปยงัทะเลสาบซูริค มีร้านคา้ชั้นนาํและห้างสรรพสินคา้ตั้งอยู่เรียงรายตลอด
สองฝ่ัง ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นหน่ึงใน "ถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก" ดว้ยร้านแฟล็กชิพ สินคา้แบรนด์เนม
ต่างๆ  มีร้านคา้จาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงัมากมาย เช่น Rolex เป็นตน้   

*** อิสระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :      Holiday Inn Hotel Messe  / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที7่        ซูริค – กรุงเทพฯ    
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นําคณะเช็คอนิ และทํา TAX REFUNED 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 971 

วันท่ี8       กรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 

 

อัตราค่าบริการ  
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ค.-ม.ิย. 2561 67,900 67,900 67,900 19,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค -กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ทาํ
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ วนัล่ะ 3 ฟรังส์ ต่อท่าน/ต่อวนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะ

คืนใหท้่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพือ่สแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายใุช้งานไม่ตํา่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
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 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


