
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ซูรคิ–น ำ้ตกไรน์-ซงัคทก์ัลเลิน–อัพเพินทเ์ซลล–์อินเทอลำเคิน-เซอรม์ทั-ลูเซิรน์-ทิตลิส  
 

            SWITZERLAND BY TRAIN 
      ตลุยสวิตเซอรแ์ลนด…์โดยรถไฟ 9 วัน 
 

 

พิเศษ...94,900-* 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 30 ธันวำคม 64 – 7 มกรำคม 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศท่ีไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมาโดยตลอด ไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวรรค์
บนดินท่ีน่ีกันสกัครัง้ เพราะสวิตเซอรแ์ลนดม์ีธรรมชาติสวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภมูิประเทศแบบภเูขา ซึ่งกินเนือ้ท่ี
ของประเทศไปกว่า 60% โดยมีเทือกเขาท่ีส าคญั ก็คือ เทือกเขาแอลป์ นั่นเอง และถึงแมว้่าสวิตเซอรแ์ลนดจ์ะเป็น
ประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่หใ์นทกุตารางเมตรจริง ๆ โปรกรมนี ้จะน าท่านสมัผสักบัความงามของธรรมชาติในช่วงฤดู
หนาว โดยสมัผสัยอดเขาที่สวยงามและขึน้ชื่อของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์นั่นคือ ยอดเขำทิตลิส ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ
ส่งท้ำยปีเก่ำและต้อนรับปีใหม ่ของชำวสวิส ในเมืองซูริค นอกจากนีท่้านจะไดส้มัผสับรรยากาศของเมืองเล็กๆ 
ชนบทของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดท่ี์น่ารกัและมีเสน่ห ์เช่น เซอรม์ทั, อินเทอลาเคิน, อพัเพนเซล และสมัผสักบัเมืองใหญ่
ท่ีเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลเูซิรน์ นอกจากนีท่้านจะไดส้มัผสักบัประสบการณก์ารเดินทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(รถไฟ, รถราง, รถบสั, กระเชา้ไฟฟ้า) ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะท่ี
สะดวกและทนัสมยัแห่งหน่ึงของโลก ไดส้มัผสัการใชช้ีวิตของชาวพืน้เมืองสวิส อิสระเลือกรบัประทานอาหารท่ีท่าน
ตอ้งการลิม้ลอง 

ส่ิงท่ีควรทราบส าหรบัโปรแกรมนี ้: 

• โปรแกรมนีเ้ป็นการเดินทางท่องเท่ียว ในประเทศสวิซเซอรแ์ลนด ์โดยระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟ,รถราง,รถ
ประจ าทาง) โดยใชต้ั๋ว “สวิซพาส” ซึ่งท่านสามารถเดินทางไดอ้ิสระนอกเหนือจากเสน้ทางท่ีระบุไวไ้ด ้
สวิซเซอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศท่ีมีระบบขนส่งท่ีดีและสะดวกท่ีสดุของโลก 

• ท่านตอ้งดแูลสมัภาระของท่านเอง ตลอดการเดินทาง จึงไม่แนะน าใหใ้ชก้ระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ (ขนาดท่ี
เหมาะสมคือ 24-26 นิว้) ท่านละ 1 ใบ 

• โรงแรมท่ีพกั จะเป็นระดบั 3 ดาว และอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟหรือป้ายรถประจ าทาง ในแต่ละเมืองท่ีพกั (ไม่เกิน 
400 เมตร) เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง 

• ในแต่ละวนั จะมีการเดินเทา้พอสมควร จากจดุท่องเท่ียวต่างๆ และในสถานีรถไฟ รองเทา้ควรสวมใส่สบาย 

• การเขา้ประเทศสวิซเซอรแ์ลนด ์ตอ้งฉีดวคัซีนครบแลว้ 2 เข็ม 

• โปรแกรมนี ้ไม่ไดร้วมอาหารกลางวนั และอาหารค ่า เพื่อใหท่้านไดอ้ิสระเลือกทานอาหารท่ีท่านชอบ หวัหนา้
ทวัรส์ามารถใหค้ าแนะน าท่านได้ 
 
 



 

 

 

ก ำหนดวันเดินทำง 
08-16 พค. 2565 / 29 พค.-6 มิย. 2565 / 05-13 มิย. 2565 / 07 สค.-15 สค. 2565 / 18-26 กย.2565 

22-31 ตค. 2565 / 20-28 พย.2565 / 04-12 ธค. 2565 / 25ธค.-02 มค.2566 

ตารางเท่ียวบิน 

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG970 01.05-07.50 
วนัท่ีแปด ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 1350-0950+1 

วันทีแ่รก กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี 3-4 แถว D  เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย 
(TG) เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกท่านก่อนขึน้เครื่อง 

 

วันที่สอง ซูริค – น ้ำตกไรน ์– ซูริค  
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดย สาย

การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG972 
 

07.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  
 น าท่านนั่งรถไฟเขา้สู่ตวัเมืองซูริค เก็บสมัภาระไวที้โรงแรม 

จากนัน้ออกเดินทางโดยรถไฟสู่น า้ตกไรน ์ชมความงามของ
น ้ำตกไรน ์(Rheinfall) น า้ตกขนาดใหญ่ท่ีสุดของทวีปยโุรป 
ตัง้อยู่บนแม่น า้ไรน ์น า้ตกแห่งนีม้ีความกวา้ง 150 เมตรและสงู 
23 เมตร ในช่วงฤดหูนาว จะมปีริมาณน า้เฉล่ียราว 250 ลกู
บาศก์เมตรต่อวินาที และในฤดรูอ้นจะมีน า้เฉล่ียมากถึง 600 
ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถวา่ยขึน้น า้ตกแห่ง
นีไ้ด ้มีเพียงปลาไหลเท่านัน้ท่ีมีเทคนิคเฉพาะตวัในการไต่ขึน้
น า้ตก น า้ตกแห่งนีถ้ือก าเนิดขึน้ในยุคน า้แข็งครัง้สดุทา้ยเมื่อ
ราว 14,000 ถึง 17,000 ปีท่ีแลว้ ปัจจบุนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด์ 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  



 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวส าคญัของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด(์Switzerland) มี
ภมูิประเทศท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภเูขา มีแม่น า้และ
ทะเลสาบ น าท่านเดินชมสถานท่ีส าคญัต่างๆของเมืองซูริค 
โบสถ ์Fraumünster เป็นหน่ึงในส่ีโบสถห์ลกัของเมืองซูริค 
โบสถ ์Grossmünster เป็นโบสถนิ์กายโปรแตสแตนทท่ี์มี
จดุเด่นอยู่ท่ีเป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมนั 
ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกจิของเมืองซูริค 
เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยงัเป็นถนนส าคัญท่ีเชื่อมต่อ
กบัรถรางไม่เพียงแต่นกัท่องเท่ียวเท่านัน้ท่ีชื่นชอบแต่คนใน
ละแวกนีเ้องก็ชอบมาเดินซือ้ของกนัอยา่งไม่ขาดสาย มีให้
เลือกตัง้แต่เสือ้ผา้เครื่องประดบั รา้นของท่ีระลึกเช่น
ช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซือ้ไดท่ี้น่ี ชมความงามของย่าน
เมืองเก่าซูริคบนฝ่ังแม่น า้ลิมตั ขึน้ไปชมววิของเมอืงซูริคมมุสงู 
บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นปอ้มโรมนัโบราณสมยัศตวรรษท่ี 4 
จากนัน้ใหท่้านเดินเล่น ย่ำนเมืองเก่ำซูริค (Zurich Old 
Town) ท่ีเต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุศตวรรษท่ี 
19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเคีย้วก็เป็นท่ีตัง้ของคาเฟ่ท่ี
ทนัสมยัมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์   
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Ibis Zurich Messe 

Airport, Zurich หรือเทียบเท่า 

ซูริค 

วันที่สำม ซูริค – ซังคทกั์ลเลิน – อัพเพินทเ์ซลล ์– ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 จากนัน้น าท่านนั่งรถไฟสู่เมือง ซังคทกั์ลเลิน (St.Gallen) อยู่
ห่างจากซุริคประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นท่ีตัง้ของมหาวิหาร 
St.Gallen ท่ียิ่งใหญ่ตระการตา, หอ้งสมดุ Abbey Library 
หอ้งสมดุท่ีสวยงามติดอนัดบัโลก เก็บหนงัสือเก่าแก่มากมาย
หายากใหไ้ดช้ม ในตวัเมืองเก่ายงัมีอาคารบา้นเมืองสวยๆ ให้
เดินถ่ายรูปมากมาย รวมถึงรา้นขายของย่าน Shopping 
Street และอนัซีน อยา่ง Red Carpet ลานพกัผ่อนของคน
เมืองท่ีน าเม็ดพลาสติกสีแดงมาพ่นราดประดจุปดูว้ยพรมแดง 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองอัพเพินทเ์ซลล ์

(Appenzell) เสน้ทางรถไฟเสน้นีม้ีความงดงาม ท่ีจะน าท่าน
ผ่านเนินเขา และหมู่บา้นชนบทของสวิส ผ่านทุ่งหญา้เลีย้งววั 
เมืองอพัเพินทเ์ซลล ์เป็นเมืองชนบทของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีรา้น
ขายของท่ีระลึก รา้นคาเฟ่ นั่งในบรรยากาศท่ีสบายๆ เมืองนีม้ี
ชื่อเสียงเร่ืองการท าชีส ชสีอัพเพนเซลเลอร ์ เป็น swiss 
cheese ท่ีมีชื่อเสียง นอกจากนีย้งัมีขนมท่ีขึน้ชื่อคือ 
Appenzeller Biberli หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถไฟ 
กลบัสู่เมืองซูริค 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Ibis Zurich Messe 

Airport, Zurich หรือเทียบเท่า 

ซูริค 

วันที่สี ่ ซูริค – อินเทอรล์ำเคนิ – กรินเดลวำลด ์– อเิทอรล์ำเคิน    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านนั่งรถไฟสู่เมืองอินเทอรล์ำเคิน (Interlaken) ซึ่งตัง้อยู่
บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมือง
ทางผ่านท่ีจะขึน้ไปยงัยอดเขายงุเฟรายอคซึ่งเป็นจดุท่ีสงูท่ีสดุ
ในทวีปยโุรปท่ีเขา้ถึงไดด้ว้ยรถไฟ และดว้ยภมูิศาสตรข์องเมือง
ท่ีตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบสาบบ
รีนซ ์(Breinz) และมีแม่น า้อาเรเชือ่มทัง้สองทะเลสาบตดัผ่า
กลางเมือง ท าใหอ้ินเทอรล์าเคินเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยม
อนัดบัตน้ๆของสวิตเซอรแ์ลนด ์เมื่อเดินทางถึงเมืองอินเตอรล์า

 



 

เคิน พาท่านน าสมัภาระไปเก็บไวท่ี้โรงแรม จากนัน้นั่งรถไฟเดิน
สู่ท่าเมืองกรินเดลวำลด ์(Grindelwald) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
บนเทือกเขาแอลป์ ตัง้อยู่ท่ีระดบัความสงู 1,034 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล เป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมในฤดหูนาว 
เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอรท์ Best of Alps ของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ประกอบดว้ย กรินเดลวาลด ์ดาวอส เซอรม์ทั 
และเซนตม์อรีสต ์กรินเดลวาลดต์ัง้อยู่บนเชิงเขาไอเกอรท่ี์ตัง้
ตะหง่าน หน่ึงในสามขนุเขา จงุเฟรา ไอเกอร ์และมองซ ์ตวั
เมืองตัง้อยู่บนถนนสายหลกั แต่หมู่บา้นจะกระจดักระจายไป
ตามท่ีลาดเชิงเขา มองลงมาเห็นบา้นแบบสวิสชาเล่ตเ์ป็น
หลงัๆ งดงามราวกบับา้นตุ๊กตา 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอินเทอรล์าเคินโดยรถไฟ เดินเล่น

ในเมืองอินเทอรล์าเคิน เลือกซือ้สินคา้ท่ีย่าน ย่ำนโฮอีเวก 
(Hoheweg)ท่ีมีความส าคญัและมีชื่อเสียงของการเป็น
ศนูยก์ลางการ ชอ้ปปิ้งในอินเตอรล์าเคิน 

 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Toscana, 

Interlaken หรือเทียบเท่า 

อินเทอรล์ำเคนิ 

วันที่หำ้ อินเทอรล์ำเคนิ – แทช – เซอรม์ัท – แทช  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองแทช เมืองท่ีตัง้อยู่ทางดา้น
เหนือของเมืองเซอรม์ทั ห่างจากเมอืงเซอรม์ทัเพียง 5 ก.ม. คน
ท่ีเดินทางโดยรถยนตท์กุคน จะตอ้งมากจอดรถท่ีเมืองแทชนี ้
แลว้นั่งรถไฟต่อเขา้เมืองเซอรม์ทั เน่ืองจากเมอืงเซอรม์ทั เป็น
เมืองปลอดมลพิษ ไมอ่นญุาตใหม้ีรถยนตว์ิ่งไดใ้นเมือง เก็บ
สมัภาระของท่านไวท่ี้โรงแรมท่ีพกั จากนัน้เดินทางเขา้สู่เมือง
เซอรม์ทั โดยรถไฟ  

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
บ่าย ชมความงามของเมืองเซอรม์ทั ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาท่ี

หลายคนตกหลมุรกัและยกใหเ้ป็นสถานท่ีสดุโปรด เป็นเมือง



 

ชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภเูขา ตัง้อยูบ่นเทือกเขา
แอลป์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัสงูมาก มชีื่อเสียง
ดา้นการปีนเขาและเป็นท่ีตัง้ของสกีรีสอรท์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์มาตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี 19 เมืองเซอรม์ทั มี
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้การรกัษา
ความสมบูรณข์องธรรมชาติ การไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่น
ในเมือง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรือรถไฟฟา้คนัเล็กๆ เป็น
พาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ 
นอกจากนีเ้มืองเซอรม์ทั ยงัเป็นจดุชม ยอดเขำมัทเทอร์
ฮอรน์ (Matterhorn) ท่ีสวยงาม ตน้แบบของโลโกช้็อกโกแลต 
Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร ์Paramount Pictures ท่ี
เท่ียวไฮไลทข์องท่ีน่ีดเป็นยอดเขาทรงพีระมิด ท่ีมีความสงูถึง 
4,478 เมตร นบัว่าเป็นยอดเขาท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก ซึ่ง
ตัง้อยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์บริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดก์บัประเทศอิตาลี 

 
 
 
 
 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถไฟ กลบัสู่เมืองแทช เขา้สู่

โรงแรมท่ีพกั  Typically Swiss Hotel, Tascherhof หรือ
เทียบเท่า 

แทช 

วันทีหก แทช – ลูเซิรน์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเท่ียวชื่อดงั

ของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภำคกลำงของ

ประเทศ เป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ, กำรคมนำคม, ทำง
วฒันธรรม ของภำคกลำง ตั้งอยู่ติดกบัทะเลสำบลูเซิรน์ มี

แม่น ้ำร็อยสไ์หลออกมำจำกทะเลสำบผ่ำนกลำงเมือง จำก

เมืองน้ีสำมำรถมองเห็นเทือกเขำแอลป์, เขำพลีำทุส และเขำ
ริกกี้  ลูเซิรน์มีภูมิอำกำศเย็นตลอดทั้งปี น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั

เพื่อเก็บสมัภำระ 

 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย เดินชมเมืองลเูซิรน์ ซึ่งมีแม่น า้รอยส ์(Reuss) พาดผ่านตวัเมือง

แบ่งลเูซิรน์ออกเป็น เมอืงเก่าและเมืองใหม่ มีสะพำนไม้ชำ
 
 



 

เปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตวัเชื่อม 
เป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนดต์ัง้แต่ปี 1332 แต่
ตวัสะพานมีการสรา้งใหม่หลงัเหตไุฟไหมเ้มื่อปี 1993 ทว่าจิต
กรรมเก่าแก่ทรงสามเหล่ียมใตห้ลงัคาสะพานในสมยัคริสต
ศวรรษท่ี 17 ท่ีท าใหส้ะพานนีย้ิ่งพิเศษ หลงัเหตไุฟไหมเ้หลือ
ภาพดัง้เดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถกูเวน้ไป 
บา้งมีคราบด าเป็นตอตะโกจากรอ่งรอยของเปลวไฟ บางภาพ
ถกูแทนท่ีดว้ยภาพถ่าย จากนัน้ชมสิงโตแห่งลูเซิรน์ 
อนสุาวรียแ์กะสลกัรูปราชสีห ์ท่ีนอนคร ่าครวญรอความตาย 
จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ขา้งๆ มีโล่หข์องทหารสวิตอยู่  
อนสุาวรียนี์ส้รา้งขึน้เป็นการระลึกถึงทหารรบัจา้งกว่า 700 
นายท่ีเสียชีวิตจากเหตกุารณป์ฏิวติัฝรั่งเศสแทบทกุคนลว้นเป็น
ลกูหลานชาวลเูซิรน์ จากนัน้ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการช๊อปปิ้ง ไม่
ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนดช์ัน้น าของสวิส หรือของท่ีระลึกต่างๆ 
ผา้ลกูไมส้วิส ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอ-เรีย น็อค  นาฬิกากุ๊กกู 
ในย่านเมืองใหม่ลเูซิรน์ หรือท่านท่ีอยากจะชมเมอืงลเูซิรน์จาก
มมุสงู สามารถเดินขึน้ก าแพงเมืองท่ีมีหอคอยอีก 4 แห่งตัง้อยู่ 
หอคอยเหล่านีม้ีวิวของเมืองใหเ้ห็นในมมุท่ีแตกต่างกนั   

 
 
 
 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Ibis Styles, Luzern 

หรือเทียบเท่า 

ลูเซิรน์ 

วันทีเ่จ็ด ลูเซิรน์ – ทติลสิ – ลูเซิรน์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟสู่เมือง Engelberg ซึ่งเป็นเมือง

ท่ีตัง้ของกระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขำทิตลิส (Titlis) เป็นหน่ึง
ในส่ียอดเขาท่ีมีความสวยงามดจุดั่งนางงามของ Switzerland 
กระเชา้ขึน้ยอดเขา Titlis จะมีทัง้หมด 4 สถานี ไดแ้ก่ สถานี
ดา้นล่าง Engelberg , Trubsee(ประตกูระเชา้จะเปิดครัง้แรก
ท่ีสถานีนี ้แต่ไม่ตอ้งลง), stand (เราจะลงสถานีนีเ้พื่อต่อ
กระเชา้ Rotair ขึน้ไปยงัสถานีบนยอด Titlis) ใชเ้วลาขึน้
กระเชา้รวม ๆ 45-50 นาที จะชา้จะเร็วกว่านีข้ึน้อยู่กบัจ านวน

 
 



 

 

  

คนต่อคิวขึน้กระเชา้ดา้นบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะท่ีสามารถ
ชมวิวไดเ้กือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหบุเขาลึกลงไปเป็นแนว
ยาว และมีเทือกเขาแอลป์อนัยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ท่ีมีหิมะปก
คลมุบนยอดเขา นอกจากนีย้งัมีมีกจิกรรมเกี่ยวกบัหิมะใหเ้ล่น
หลากหลาย 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย เดินทางกลบัสู่เมืองลเูซิรน์ โดยทางรถไฟ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

กบัความงดงามของเมอืงลเูซิรน์อีกครัง้ พรอ้มทัง้ซือ้ของฝาก 
และของท่ีระลึกกนัครัง้ก่อนท่ีจะอ าลาประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
(หากตอ้งท า PCR-Test ก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย ก็
สามารถท าได ้ค่าใชจ้่ายไม่รวมในค่าทวัร ์ขึน้อยูก่บันโยบาย
ของรฐับาล ณ.เวลานัน้) อิสระชอ้ปปิ้งสินคา้ชัน้น าของสวิส
ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพัก Ibis Styles, Luzern 

หรือเทียบเท่า 

ลูเซิรน์ 

วันทีแ่ปด ลูเซิรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 
น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ สู่สนามบินซูริค ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมงครึง่ 

13.50 น ออกเดินทางกลบักรุเทพฯ โดย TG973 

วันทีเ่ก้ำ กรุงเทพฯ                                                                                      
09.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ  

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภำวะของเงิน
บำทที่ไม่คงที่ กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี ้
ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ *** 

หมำยเหตุ : กำรย่ืนวีซ่ำจะต้องแสดงตน ณ สถำนทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์ทุกท่ำน 



 

08-16 พค. 2565 / 29 พค.-6 มิย. 2565 / 05-13 มิย. 2565 / 07 สค.-15 สค. 2565 / 18-26 กย.2565 
22-31 ตค. 2565 / 20-28 พย.2565 / 04-12 ธค. 2565 / 25ธค.-02 มค.2566 

 10 ท่ำน 8 ท่ำน 6 ท่ำน 4 ท่ำน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่ำนละ   94,900.- 97,900..- 102,900.- 114,900.- 
หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 15,000.- 

 

  

ค่ำทัวรต์่อท่ำน  

กำรจองทัวร ์ 
➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 50,000 บำท

ต่อท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชขีองบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดังนี ้

 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยดั) โดยสำยการบินไทย (TG) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง และค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแลว้หกัท่านละ 2,600 บาท) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ (พักหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
✓ ตัว๋รถไฟสวิสพำส 8 วนั รวมค่ำตัว๋รถไฟขึ้ นเขำท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ หวัหน้ำทวัรค์นไทย ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์



 

ค่ำทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 ค่ำอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำใน

หอ้งพกัค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมี

ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำจดัท ำเอกสำร และค่ำธรรมเนียมวซี่ำของคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ี

ออกล่วงหน้ำและกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำล 

(สงกรำนต ์วนัแรงงำน ช่วงเดือนตุลำคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง

กำรนัตี มดัจ ำกบัทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำรกำรนัตีค่ำ

มดัจ ำท่ีพกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน  เก็บค่ำใชจ่้ำย 50% 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลาย่ืน 7-15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหน้ำเหลือส ำหรบัประทบัวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ

ตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกหลงัวนัเดินทำง หนังสือเดินทำงหำ้มช ำรุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภำยในหนังสือเดินทำง (ส ำหรบัท่ำนท่ีมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำ

ประกอบกำรยื่นวีซ่ำดว้ย เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้ำโดยละเอียดเฉพำะ

ใบหน้ำสูง 3 ซม. วดัจำกหน้ำผำกถึงคำง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขำวเท่ำน้ัน ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ

ตอ้งไม่ซ ้ำกบัรูปวีซ่ำท่ีมีในเลม่ สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแว่นตำหรือเครื่องประดบั) และกรุณำเขียน

ชื่อ-นำมสกุลตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรูป และใหป้ระกบดำ้นหน้ำเขำ้หำกนั (กรุณำอย่ำใหรู้ปเลอะหมึก 

และอย่ำใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑูตจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่ำนอำจจะตอ้งถ่ำยใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน  



 

- กรณีผูเ้ดินทำงออกค่ำใชจ่้ำยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผู้

เดินทำง ขอจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจำกธนำคำรเท่ำน้ัน ไม่ใช่ส ำเนำจำก

สมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่ำสถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแส

รำยวนั และสถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีฝำกประจ ำ  

- กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออก

ค่ำใชจ่้ำย) ยอ้นหลงั 6 เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวันนัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงำน หนังสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท ำงำน

และช่วงเวลำท่ีอนุมติัใหล้ำหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

- กรณีเจำ้ของกิจกำร ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทำง

เป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส ำเนำและประทบัตรำบริษัทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกิน 

3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใชห้นังสือรบัรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู่ 

(สถำนทูตไม่รบัเอกสำรท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมว่่ำเป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอำยุ 1 เดือน นับ

ยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ์) ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

6. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณำขอ 2 ฉบบั เพื่อส ำหรบัยื่นวีซ่ำ 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมำวนัเดินทำงส ำหรบั

เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองท่ีสนำมบิน)  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดี

ชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 

พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดยคัดฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงทั้งกบับิดำและมำรดำ โดยบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร โดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดยคัดฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือ

มำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดว่ำ

ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซำ่ 



 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวิต) 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิ่มเติม 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหดึ้งเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลูกคำ้จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วง
ท่ียื่นวีซ่ำกรุ๊ป ลูกคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่ำเด่ียวเท่ำน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทำงก่อนหน้ำ เพื่อ

แจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ *** 

 

หมำยเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหน้ำ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจ

แกไ้ขได ้
▪ รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน 

โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ  
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมี

ส่ิงผิดกฎหมำย หรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำง

บริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินใหท่้ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 
▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจำกไดส้ ำรองท่ี

นัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจ

เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้

เมืองใหก้ับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย  
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญ

หำย สำยกำรบินจะรับผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน และประกันกำรเดินทำงแบบกลุ่มมีจะชดใช้

ใหใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท ดงัน้ันจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) ประกันภัย

กำรเดินทำงที่บริษัททัวร์ไดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำเดินทำงสูญหำย ทำง



 

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำว บริษัทฯแนะน ำใหท้่ำนท ำประกันกำรสูญหำยของ

กระเป๋ำเดินทำงระหว่ำงกำรเดินทำง  
▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้

ท่ำนได ้ดงัน้ันท่ำนตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


