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ซูริค | น ำ้ตกไรน์ | ยอดเขำทติลสิ | ยอดเขำกรอนเนอร์แกรต | ลเูซิร์น 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Matterhorn - Symbol for Switzerland  

สวิตเซอร์แลนด์ 

7 วัน 4 คืน 
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 52,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – ปอ้มปรำกำรมนูอท - เซนท์กลัเลน 

วนัท่ี 3 เซนท์กลัเลน – ยอดเขำทิตลิส – ถ ำ้น ำ้แข็ง - ลเูซิร์น - กรุงเบิร์น 

วนัท่ี 4.เบิร์น – เจนีวำ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ -แทซ 

วนัท่ี 5. แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขำกรอนเนอร์แกรต – ซุก – ซูริค 

วนัท่ี 6. ซูริค – สนำมบิน 

วนัท่ี 7.กรุงเทพ 
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วันท่ี 1  กรุงเทพฯ  (สุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมู ิอำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศประต ู3 เคำน์เตอร์ D สำย

กำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
 
วันท่ี 2  กรุงเทพฯ – ซูริค – น า้ตกไรน์ – ป้อมปราการมูนอท - เซนท์กัลเลน 
01.05 น. ออกเดินทำงสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970 

** ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 29 พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 00.35 น.และ จะไปถึงซูริค
เวลำ 06.55 น. *** 

07.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินซูริค (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงใน
วนัท่ี 27 ตลุำคม  2562) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร  จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำ
สู่เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมน ำ้ตกไรน์ (RhineFall) น ำ้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปสวยงำม
และตื่นตำต่ืนใจ เกิดจำกแม่น ำ้ไรน์ทัง้สำยไหลผ่ำนหน้ำผำกว้ำง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ำตกขนำดใหญ่
ที่สดุในยโุรป หลังจำกนัน้น ำท่ำนชมป้อมปรำกำรชำฟฟ์เฮำเซิน หรือป้อมปรำกำรมนูอท (Munot) 
ป้อมปรำกำรบนเนินริมแม่น ำ้ไรน์ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองชำฟฟ์เฮำเซนโดยป้อมปรำกำรนีเ้ป็น
ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ที่ยงัคงควำมสวยงำมไว้อย่ำงดี ถกูสร้ำงในสมยัยคุกลำงในศตวรรษที่ 15 
ระหว่ำง ค.ศ.1564-1589 เพื่อป้องกนักำรรุกรำนจำกเยอรมนั นอกจำกนัน้แล้วจำกเนินของป้อม
ปรำกำรเมื่อมองลงมำยงัด้ำนล่ำงสำมำรถเห็นควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์เมืองชำฟฟ์เฮำเซินได้ทัง้
เมืองเลยทีเดียว จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถ์ฟรอมนุสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์

เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส ำนกัแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใต้ของเยอรมนัอำศยัอยู่ น ำ
ท่ำนสู่จตัรุัสปำรำเดพลำทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตัุรัสเก่ำแก่ที่มีมำตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั
เป็นชุมทำงรถรำงที่ส ำคญัของเมืองและยังเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบนั
กำรเงินท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซนท์กลัเลน (St.Gallen) เมืองที่ตัง้อยู่ในหบุ
เขำทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์
โดยชื่อเมืองนัน้ได้มำจำกนกับุญที่มำเผยแพร่
ศำสนำเมื่อสมยัศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนีน้ัน้เป็น
ศนูยก์ลำงทำงศำสนำคริสต์คำธอลิคในยคุสมยั
ยโุรปกลำงก่อนจะเปล่ียนไปเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำ
ผ้ำและกำรเย็บปักถกัร้อยแทนในยคุหลงั น ำท่ำน
เข้ำชมมหำวิหำรเซนท์กลัเลน (Convent of St. 
Gall) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ภำยนอกนัน้โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ ตวัวิหำรนัน้ตกแต่งด้วยศิลปะแบบบำโรค
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(Baroque) และได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมหอสมดุโบรำณ 
(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek) โดยห้องสมดุนีน้บัว่ำเป็นห้องสมดุที่เก่ำแก่ อำจจะเรียกได้ว่ำ
รวยและเก่ำแก่ที่สดุในโลกแห่งหน่ึง (Abbey Library is one of the richest and oldest in the 
world)  ภำยห้องโถงของห้องสมดุตกแต่งด้วยงำนไม้แกะสลกั หินอ่อน และภำพวำดปนูเปียก 
ภำพเขียนเฟรสโก้ที่ออกแบบและเขียนโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชำวอิตำลี ไมเคิล แองเจโล อนัวิจิตร
งดงำมบนเพดำนของโดมหลงัคำ เป็นท่ีเก็บรวบรวมถึงหนงัสือต่ำงๆและเอกสำรส ำคญั มำกกว่ำ 
170,000 เล่ม และห้องสมดุนีย้ังได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หำกไม่สำมำรถเข้ำ
ชมมหำวิหำรและห้องสมดุได้ ทำงบริษัทขอคืนเงินท่ำนล่ะ 10 CHF) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
ที่พกั  เดินทำงเข้ำสู่ที่พกั RADISSON BLU หรือเทียบเท่ำ  
 
วันท่ี 3  เซนท์กัลเลน – ยอดเขาทิตลิส – ถ า้น า้แข็ง - ลูเซิร์น - กรุงเบิร์น 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้เดินทำงเข้ำสู่หมู่บ้ำนแองเกิล้เบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขนุเขำท่ีสวยงำมมีระดบัอีกแห่ง
หน่ึงของเทือกเขำแอลป์  น ำท่ำนขึน้กระเช้ำลอยฟ้ำทนัสมยัระบบ
ใหม่ล่ำสดุหมนุ 360 องศำ รอบตวัเอง ชมทศันียภำพอนัตระกำร
ตำได้รอบทิศทำงตำมเส้นทำงขึน้สู่ยอดเขำทิตลิส (Titlis) เข้ำชม
ถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลำย  เชิญเพลิดเพลิน
สนกุสนำนกับกำรเล่นหิมะบนลำนสกี สุดแสนประทบัใจเป็น
อย่ำงยิ่ง ชมทิวทศัน์ของยอดเขำต่ำงๆ ที่ปกคลมุไปด้วยหิมะอนั
ขำวโพลน 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ เมนเูอเชีย 
บ่ำย เดินทำงสู่เมืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกูห้อม

ล้อมไปด้วยทะเลสำบและขนุเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร ำลึกถึงกำรสละชีพอย่ำงกล้ำหำญ
ของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำ
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ำ้รอยส์ 
(Reuss River) อนังดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพำน
ไม้ที่มีหลงัคำที่เก่ำแก่ท่ีสดุในยุโรป สร้ำงขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคำคลมุ
สะพำนมีภำพวำดประวติัศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนวสะพำน จำกนัน้น ำท่ำน

เดินทำงสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1863 นอกจำกนีเ้บิร์นยงัถกูจดัอนัดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภำพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี 
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ค.ศ.2010 น ำท่ำนชมบ่อหมีสีน ำ้ตำล (Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น ชมหอนำฬิกำ
ไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อำย ุ800 ปี  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERBN BERN หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ี 4  เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - แทซ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศนูย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมือง
ที่ตัง้องค์กำรสำกลระดบัโลก อำทิ องค์กำรกำรค้ำโลก, กำชำด
สำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั น ำ้พเุจทโด ที่ฉีด
สำยน ำ้พุ่งสูงขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) 
และถ่ำยรูปกบั นำฬิกำดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัของเมืองเจนี
วำ และน ำท่ำนเดินเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำ (Old Town ) ของกรุงเจนีวำ 
เป็นท่ีตัง้ของวิหำรเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อำคำรทำง
ศำสนำท่ีมีควำมส ำคญัมำกเป็นอนัดับต้นๆของกรุงเจนีวำ วิหำร
เซนต์ปิแอร์เป็นวิหำรนิกำยโปรเตสแตนต์ที่มีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ที่ย้อนกลบัไปในช่วง
ระหว่ำงศตวรรษ 8 -10 ปัจจุบนัวิหำรได้กลำยเป็น 1 ใน 82 ส่ิงปลกูสร้ำงที่เป็นแหล่งมรดกส ำคญั
ของชำติสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโลซำนน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของ
ทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นบัได้ว่ำเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกที่สดุเมืองหน่ึงของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชำวโรมนัมำตัง้หลกั
แหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบที่น่ี เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงำม 
และอำกำศทีป่รำศจำกมลพิษ จึงดึงดดูนกัท่องเที่ยวจำกทัว่โลกให้มำพกัผ่อนตำกอำกำศที่น่ี  

กลำงวนั  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย น ำท่ำนเดินถ่ำยรูปกับพิพิธภณัฑ์โอลิมปิก (Olympic Museum) ตัง้อยู่ที่ชำยฝ่ังของทะเลสำบเจนี 

ด้ำนนอกมีสวนท่ีมีรูปปัน้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักีฬำ ส่วนภำยในอำคำรบริเวณโถงตอนรับมีร้ำนขำยของที่
ระลึกเกี่ยวกบัโอลิมปิก และมีในส่วนของ Olympic World มีกำรจดัแสดงเกี่ยวกบัประวติัศำสตร์
โอลิมปิกที่ยำวนำนมำกกว่ำ 2,200 ปี เป็นท่ีเก็บเร่ืองรำวควำมเป็นมำของกำรแข่งขนัโอลิมปิกตัง้แต่
ยคุแรกจนถึงปัจจุบนั เต็มไปด้วยส่ิงของที่เกี่ยวกบักีฬำโอลิมปิกมำกกว่ำ 10,000 ชิน้ ทัง้อปุกรณ์กีฬำ 
เสือ้ผ้ำนกักีฬำ ถ้วยรำงวลั เหรียญรำงวลั คบเพลิง มำสคอต ฯลฯ (ไม่รวมค่ำเข้ำชม Olympic 
World) จำกนัน้น ำท่ำนชมสวนสำธำรณะที่มีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนท่ีทรง
โปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกบัศำลำไทย ที่รัฐบำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะ
ของเมืองโลซำนน์ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตัง้อยู่ริม
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ทะเลสำบเจนีวำ ได้ชื่อว่ำริเวียร่ำของสวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทศัน์ บ้ำนเรือน ริมทะเลสำบ น ำ
ท่ำนถ่ำยรูปกบัปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สร้ำงขึน้บนเกำะ
หินริมทะเลสำบเจนีวำ ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
ควบคมุกำรเดินทำงของนกัเดินทำงและขบวนสินค้ำที่จะสญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใต้หรือจำก
ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็นเส้นทำงเดียวที่ไม่ต้องเดินทำงข้ำมเทือกเขำ
สงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำเปรียบชำวสวิสมำนำนนบัร้อยปี หลังจำก
นัน้น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองแทซ (Taesch) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
ที่พกั  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั ELITE หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ี 5  แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ซุก – ซูริค 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมือง เซอร์แมท (Zermatt) 
เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับควำมนิยมสงู เน่ืองจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศ
เพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่ำนัน้ และยงัมีฉำกหลงัของตวัเมือง
เป็นยอดเขำแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สดุใน
สวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนนัง่รถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) 
เดินทำงสู่จุดชมวิวที่ท่ำนจะได้เห็นทศันียภำพที่สวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงำม น ำ
ท่ำนเดินเท้ำสู่บริเวณทะเลสำบที่อยู่สงูจำกระดบัน ำ้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ป็น
เงำสะท้อนภำพเขำแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงำมยิ่งนกั ( โดยปกติน ำ้ใน
ทะเลสำบ จะมำกหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมำณน ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่
ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม – ตลุำคม) ถ้ำช่วงฤดหูนำวทะเลสำบจะกลำยเป็นน ำ้แข็ง) 
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กลำงวนั  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย เดินทำงต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม

ทะเลสำบที่สวยงำมรำวกบัเทพนิยำยตัง้อยู่ทำง
ภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดยนอกจำกควำม
สวยงำมของทศันียภำพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัรำกำร
เก็บภำษีที่ค่อนข้ำงต ่ำจึงถือเป็นท่ีตำกอำกำศที่
นิยมของเหล่ำเศรษฐี คนดงัส ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอร์คำร์จอดเรียง
รำยอยู่ 2 ข้ำงทำง จนเป็นเร่ืองธรรมดำไปเลย น ำท่ำนชมเมืองชมหอนำฬิกำเมอืงซุก (Clock Tower) 
แลนด์มำร์กที่ส ำคญัแห่งหน่ึงของเมือง ด้วยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของ
หลงัคำซึ่งเป็นสีน ำ้เงินขำวโดนเด่นตัดกบัสีหลงัคำสีน ำ้ตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง น ำท่ำน
เข้ำชมร้ำนท ำทองที่เก่ำแก่ท่ีสดุในยโุรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตัวรรตที่ 16 ภำยในตวัอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบ
สถำปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตแูละเสำโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝำผนงั ด้วย
กำรวำดลำยหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้ำนนีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะล ำ้ค่ำและเคร่ืองประดับ
หำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลำให้ท่ำนเดินชื่นชมอำคำร งำนศิลปะล ำ้ค่ำและ
เคร่ืองประดบัหำยำกแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนำฬิกำชัน้น ำระดบัโลกให้ท่ำนเลือกซือ้เลือก
ชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, 
IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
  หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองซูริค (Zurich) 
ที่พกั  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั I AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่ำ  
 
วันท่ี 6  ซูริค – สนามบิน 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
09.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อท ำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลำช๊อปปิง้สินค้ำปลอดภำษี 

(Duty Free) ภำยในสนำมบิน 
13.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี TG 971  

** ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่ 29 พ.ย.เป็นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 13.15 น.และจะไปถึงซู
ริคเวลำ 06.10 น. *** 

วันท่ี 7  กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนำมบินสวุรรณภมูิ ด้วยควำมสวสัดิภำพ 

*************************************************** 
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อัตราค่าบริการ  Matterhorn - Symbol for Switzerland 

สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 21-27 ต.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 

วันที่ 18-24 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

วันที่29 พ.ย. 62 - 05 ธ.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

วันที่ 1-7 ธ.ค.62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

วันที่ 6-12 ธ.ค.62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพือ่ท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ

ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำติยกเลิกกำรจองทวัร์โดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อได้รับกำรยืนยนัว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวซี่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจงัหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อน

ออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำง
เจ้ำหน้ำที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูล
สมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำม

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 
6. ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้ำท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู เพิม่เติมกบั

ทำงบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตวัท่ำนเอง 
5.  ค่ำธรรมเนียมวซี่ำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซ่ำในวนัยื่น เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
6.  ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ (18 สวิตฟรังก์)  
7.  ค่ำทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 
หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนมุติัวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง 
 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทตู มิใช่บริษัททวัร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้กำร

พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้

ทำงบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่
ค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุติัวีซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดินทำงต้องมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกว่ำ 6 
เดือน ผู้ เดินทำงต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ 
ให้กบัทำงบริษัทด้วย เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ 
และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือ
เดินทำงนัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มรีอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่ง
เติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด 

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  
แล้วแต่สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคณุสมบติัตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย 
และอ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่

ครบตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำง
อื่นท่ีเดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำ
มำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋
เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมอืงได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไมติ่ดกนั
และบำงโรงแรม  อำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและ

ไม่มอี่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำง
กนั 

 


