
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13391 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

มลิาน - ลูกาโน่ - Fox Town Outlet - หุบเขาเวอร์ซาสก้า(Unseen) - เบลโิวน่า - อนัเดอร์แมท 
น่ังรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ - แทช - เซอร์แมท - น่ังรถไฟกรอเนอแกรต - เขาแมทเธอร์ฮอร์น 

ทะเลสาบริฟเฟลซี - อนิเทอร์ลาเค่น - น่ังรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ า้น า้แขง็พนัปี  
ทานอาหารพร้อมชมววิพาโรนาม่า - เลาเทอร์บรุนเนิน - ซุก - ล่องเรือทะเลสาบซุก - ลูเซิร์น  

 สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต- ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค – ช้อปป้ิง  

ก าหนดการเดินทาง 
29 พ.ค.-05 ม.ิย.// 05-12 ม.ิย.// 07-14 ม.ิย. 2562 
12-19 ม.ิย.// 14-22 ม.ิย. // 19-26 ม.ิย. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 
21.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways 

โดยมเีจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2 มิลาน – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - หุบเขาเวอร์ซาสก้า – เบลลนิโซนา 
00.35 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่TG940 (บินตรงสู่มิลาน) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอติาลี หลงัผ่านพธีิ

การด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
  น ำคณะออกเดินทำงสู่ เมืองลูกาโน่ (90 กม.) ชมควำมงำม

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

ของธรรมชำติสองขำ้งทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-สวสิเซอร์แลนด ์ผำ่นชมหุบเขำและยำ่นทะเลสำบอนัสวยงำม
ทั้ง5ของอิตำลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบ น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท 
(Fox Town Outlet) ตั้งอยูท่ำงใตข้องประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เป็นเอำ๊ทเ์ลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น แวน่ตำ 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั รองเทำ้ กระเป๋ำ อุปกรณ์กีฬำ แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอำทิ  Salvatore Ferragamo, 
Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, 
Levi’s และอ่ืนๆอีกมำกมำย ใหท้่ำนอิสระเลือกซ้ือของอธัยำศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น า ท่านเดินทาง เ ข้ า สู่ หุบ เขา  เวอร์ซาสก้า 

(Verzasca Valley)  หุบเขำท่ีมีล ำธำรสีเขียวดัง่
เช่นสีของมรกต และมีควำมใสมำกจนสำมำรถ
มองเห็นพื้นด้ำนล่ำง ชมหมู่บ้ำน Lavertezzo 
เป็นหมู่บำ้นท่ีอยูใ่กล ้ชมหุบเขำล ำธำรแห่งน้ีให้
ท่ำนเดินชมล ำธำรและถ่ำยรูปกับ สะพำนหิน
เก่ำแก่ (Ponte dei Salti) ให้ท่ำนพกัผอ่นและเดิน
ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จนได้เวลำอันสมควร 
จากน้ันเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า เมืองหลวงแควน้ทิชิโน ทำงตอนใตข้องประเทศโดยมีแนวเทือกเขำ
แอลป์อนัสวยงำมเป็นก ำแพงกั้นอยูร่ะหวำ่งสวติเซอร์แลนด-์อิตำลี 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั  

พกัที่ : HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 

วนัที ่3  เบลลนิโซน่า – น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – บริก – แทช 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
  น าท่านชมเมือง เบลลินโซน่า (Bellinzona) Unesco 

World Heritage เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑล
ทีชีโน เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ "เมืองแห่ง
ปรำสำท" น ำท่ำนข้ึนลิฟตสู่์ลำนปรำสำทจุดชมวิวท่ี
สวยงำมของตวัเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดิน
ข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท ำกำร) โดยตวัเมืองตั้งอยู่ทำงทิศ
ตะวนัออกของ แม่น ้ ำทีชีโน (Ticino River)โดยถดั
ข้ึนไปเหนือแม่น ้ ำจะเป็นเทือกเขำแอลป์ ใจกลำงเมือง มีอำคำร ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรมำกมำย เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีมีควำมสวยงำม มีเวลำใหท้่ำนไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนั



 

 

 

เงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ 

“กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express 
(เส้นทำงสวยท่ีสุด) ผ่ำนชมภูมิประเทศท่ี
งดงำมของเทือกเขำแอลป์มีทั้ ง อุโมงค์ , 
สะพำน,หุบเหว,สวิสแกรนด์แคนยอน และ
หุบเขำท่ีสูง 2,000 กว่ำเมตรตลอดเส้นทำง
ท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำร
น ้ ำแข็งเจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-
Bahn ท่ีพำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่ เมืองบริก Brig จดัเป็นเมืองประวติัศำสตร์แห่งหน่ึง เป็น
ศูนยก์ลำงของกำรเดินทำงมำพกัผอ่นท่องเท่ียว,เสน่ห์ของท่ีน่ีดูไดจ้ำกส่ิงก่อสร้ำงบำ้นท่ีอยูอ่ำศยัท่ีแสดงถึง
อำรยะธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองจำกช่วงโรมนัชั้นสูงสมยัก่อน สถำนท่ีแห่งน้ีเหมำะส ำหรับคนท่ีจะมำเท่ียว มำ
พกัผ่อนพกัฟ้ืน เส้นทำงท่ีข้ึนช่ือสวยงำมหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรเดินทำงไปสู่ภำคใตแ้ละไปอิตำลีอีกดว้ย 
อิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั / น ำออกเดินทำงสู่เมือง แทช เพื่อเขำ้สู่ท่ีพกั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  WALLISERHOF HOTEL TASCH     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 4  แทช – น่ังรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต – ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี 
อนิเทอร์ลาเก้น – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตำกอำกำศท่ี
สวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเธอร์
ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถำนท่ีไวใ้หมี้แต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ี
ใชแ้ก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำและรถมำ้
ท่ีมีไวบ้ริกำรนักท่องเท่ียว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำก
ประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี อิสระกับการเดิน
เทีย่วชมเมืองตามอัธยาศัย // น าท่านเดินทางสู่สถานี
รถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการ
น่ังรถไฟไต่เขาขึน้สู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมี



 

 

 

ควำมสูงกวำ่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำ ทะเล ต่ืนตำต่ืนใจกบั วิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็น
อยูแ่ค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดั
กบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ มีเวลาให้ท่านเกบ็ภาพ กบัลานหิมะ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ 
“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ท
ดีสนียน์ ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบ
ท่ีสวยงำมยิ่งนกั...ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้นระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะลงท่ีสถำนี 
Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำท่ีท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำแมท
เธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะทอ้นของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสำบงดงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (110 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำก

อำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำ
ดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ อสิระให้ท่านเลือกช้อปป้ิงหรือเดินถ่ายภาพบรรยากาศเมืองตามอธัยาศัย 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  City Oberland / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 5  อนิเทอร์ลาเก้น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงเฟรา – ทานอาหารบน     
ยอดเขา ววิ พาโรน่าม่า – เลาเทอร์บรุนเนิน – น า้ตกชเตาบ์บาค – ซุก  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านพิชิตยอดเขา “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวำ่ 
“สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำง
ธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป Unesco World 
Natural Heritage Side น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ 
“หมู่บ้านกรินเดลวาลด์”เพื่อ“น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียว
ธรรมชำติของภูเขำสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมของ
สวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำงลอดอุโมงค์ท่ีชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 3,464 
เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” ท่ีมีควำมสูงกว่ำ
ระดบัน ้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกวำ่ 
1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธาร
น า้แข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.  



 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น าท่านแวะเทีย่วเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บำ้นในหุบเขำท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อวำ่เป็นหุบเขำ

รูปตวัยูท่ีชนัท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น ้ ำตกท่ีสวย
เป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป ไหลลงมำจำกหน้ำผำกว่ำ 
200 เมตร จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก 
(Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้ง
เมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกัน เป็นแควน้ท่ี
ร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดอ๊อฟฟิต ใน
แควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้น้ี
ต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครองรถหรู
มำกท่ีสุดในสวิส) น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลางเมือง 
และตึกเก่ำแก่อำยกุวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบริเวณริม
ทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิต
สัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมี
ร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Swissever Hotel Zug / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 6  ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ลูเซิร์น – ช้อปป้ิง – ซูริค 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก ชมทศันียภำพอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงำม

น่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโรแมนติค  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมือง
ท่ีไดช่ื้อวำ่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุดน ำท่ำนไป
ถ่ำยรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำร
เสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดิน
ชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำคลุมตลอด 
ทอดตวัขำ้ม “แม่น า้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี 
เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำข้ึนช่ือของประเทศ



 

 

 

สวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ 
นำฬิกำยีห่อ้ต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด์  จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กื
อเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จำกนั้นน าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์

เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  
ชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำ
ไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำ
แห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำ
แอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์
เข้ำ สู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้ นพรหมแดน
ระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนันี ส่วนท่ีล้น
ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อก ำเนิด
แม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมือง
ซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุด
ในยุโรปกลาง” จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” 
Zurich ศูนย์กลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำร
ธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำท่ำน
ชมควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นตปี์เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำด
ใหญ่ท่ีสุดกวำ่โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณ
ถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึก
พื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองซูริค 

พกัที่:  DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL / หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 7  ซูริค – สนามบิน     
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
……. ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ)  
 



 

 

 

วนัที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

 พ.ค.-มิ.ย. 2562 72,900 72,900 72,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำ
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ วนัล่ะ 3 ฟรังส์ ต่อท่าน / ต่อวนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อวนั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้
ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 4,000 บาท 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้
ท่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลิกการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำ
วำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ 

จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร
ดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว 
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำง
อำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


