
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ซรูคิ–น ำ้ตกไรน์-ซงัคทก์ัลเลิน–อพัเพินทเ์ซลล–์อินเทอลำเคิน-เซอรม์ทั-ลเูซิรน์-ทิตลิส  
 

            Zurich Countdown!!! 
      ตลุยสวิตเซอร์แลนด์…โดยรถไฟ 9 วัน 
 

 

พเิศษ...89,900- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 30 ธันวำคม 64 – 7 มกรำคม 65 

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนกัท่องเที่ยวมาโดยตลอด ไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวรรค์
บนดินที่นี่กนัสกัครัง้ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีธรรมชาติสวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภมูิประเทศแบบภเูขา ซึง่กินเนือ้ที่
ของประเทศไปกว่า 60% โดยมีเทือกเขาที่ส าคญั ก็คือ เทือกเขาแอลป์ นัน่เอง และถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็น
ประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ในทกุตารางเมตรจริง ๆ โปรกรมนี ้จะน าท่านสมัผสักบัความงามของธรรมชาติในช่วงฤดู
หนาว โดยสมัผสัยอดเขาที่สวยงามและขึน้ชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นัน่คือ ยอดเขำทติลิส ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ
ส่งท้ำยปีเก่ำและต้อนรับปีใหม่ ของชำวสวิส ในเมืองซูริค นอกจากนีท้่านจะได้สมัผสับรรยากาศของเมืองเล็กๆ 
ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มทั, อินเทอลาเคิน, อพัเพนเซล และสมัผสักบัเมืองใหญ่
ที่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลเูซิร์น นอกจากนีท้่านจะได้สมัผสักบัประสบการณ์การเดินทางโดยระบบ
ขนสง่สาธารณะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รถไฟ, รถราง, รถบสั, กระเช้าไฟฟ้า) ซึง่เป็นระบบขนสง่สาธารณะที่
สะดวกและทนัสมยัแห่งหนึ่งของโลก ได้สมัผสัการใช้ชีวิตของชาวพืน้เมืองสวิส อิสระเลือกรับประทานอาหารที่ท่าน
ต้องการลิม้ลอง 



 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 
วนัที่สอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG972 0035-0655 
วนัที่แปด ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG973 1350-0950+1 

วันที่แรก กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้ โดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 3-4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
(TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกท่านก่อนขึน้เคร่ือง 

 

วันที่สอง ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – ซูริค  
00.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สาย

การบินไทย เที่ยวบินที่ TG972 
 

06.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
 น าท่านนัง่รถไฟเข้าสูต่วัเมืองซูริค เก็บสมัภาระไว้ทีโรงแรม 

จากนัน้ออกเดินทางโดยรถไฟสูน่ า้ตกไรน์ ชมความงามของ
น ำ้ตกไรน์ (Rheinfall) น า้ตกขนาดใหญ่ที่สดุของทวีปยุโรป 
ตัง้อยู่บนแม่น า้ไรน์ น า้ตกแห่งนีม้ีความกว้าง 150 เมตรและสงู 
23 เมตร ในช่วงฤดหูนาว จะมีปริมาณน า้เฉลี่ยราว 250 ลกู
บาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดรู้อนจะมีน า้เฉลี่ยมากถึง 600 
ลกูบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทัว่ไปไม่สามารถว่ายขึน้น า้ตกแห่ง
นีไ้ด้ มีเพียงปลาไหลเท่านัน้ที่มีเทคนิคเฉพาะตวัในการไต่ขึน้
น า้ตก น า้ตกแห่งนีถื้อก าเนิดขึน้ในยุคน า้แข็งครัง้สดุท้ายเมื่อ
ราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบนัถือเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีผู้ เยี่ยมชมมากท่ีสดุในสวิตเซอร์แลนด์ 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
 น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหนึ่งในเมือง

ท่องเที่ยวส าคญัของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มี
ภมูิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภเูขา มีแม่น า้และ
ทะเลสาบ น าท่านเดินชมสถานที่ส าคญัต่างๆของเมืองซูริค 
โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลกัของเมืองซูริค 

 
 
 
 
 



 

โบสถ์ Grossmünster เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มี
จดุเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตกึคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมนั 
ช๊อปปิง้ ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค 
เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยงัเป็นถนนส าคญัที่เชื่อมต่อ
กบัรถรางไม่เพียงแต่นกัท่องเที่ยวเท่านัน้ที่ชื่นชอบแต่คนใน
ละแวกนีเ้องก็ชอบมาเดินซือ้ของกนัอย่างไม่ขาดสาย มีให้
เลือกตัง้แต่เสือ้ผ้าเคร่ืองประดบั ร้านของที่ระลกึเช่น
ช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซือ้ได้ที่นี่ ชมความงามของย่าน
เมืองเก่าซูริคบนฝ่ังแม่น า้ลิมตั ขึน้ไปชมวิวของเมืองซูริคมมุสงู 
บนป้อม Linderholf ซึง่เป็นป้อมโรมนัโบราณสมยัศตวรรษที่ 4 
จากนัน้ให้ท่านเดินเลน่ ย่ำนเมืองเก่ำซูริค (Zurich Old 
Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 
19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคีย้วก็เป็นที่ตัง้ของคาเฟ่ที่
ทนัสมยัมากมาย  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) จากนัน้
น าท่านเดินสูบ่ริเวณริมทะเลสำบซูริค ซึง่เป็นบริเวณที่มีการ
เฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่กนัทกุปี ซึง่จะมีผู้คน
มากมายมาคอยชมพลทุี่ถกูจุดขึน้อย่างสวยงามทุกปี (ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบันโยบายของช่วง Covid ว่าจะจดังานในลกัษณะใด) 

 

พกัที ่ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ibis Zurich Messe 

Airport, Zurich หรือเทียบเท่า 

ซูริค 

วันที่สำม ซูริค – ซังคท์กัลเลิน – อัพเพินท์เซลล์ – ซูริค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟสูเ่มือง ซังคท์กัลเลิน (St.Gallen) อยู่

ห่างจากซุริคประมาณ 1 ชัว่โมง เป็นที่ตัง้ของมหาวิหาร 
St.Gallen ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา, ห้องสมดุ Abbey Library 
ห้องสมดุที่สวยงามติดอนัดบัโลก เก็บหนงัสือเก่าแก่มากมาย
หายากให้ได้ชม ในตวัเมืองเก่ายงัมีอาคารบ้านเมืองสวยๆ ให้
เดินถ่ายรูปมากมาย รวมถึงร้านขายของย่าน Shopping 
Street และอนัซีน อย่าง Red Carpet ลานพกัผ่อนของคน
เมืองที่น าเม็ดพลาสติกสีแดงมาพ่นราดประดจุปดู้วยพรมแดง 

 



 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู ่เมืองอัพเพินท์เซลล์ 

(Appenzell) เส้นทางรถไฟเส้นนีม้ีความงดงาม ที่จะน าท่าน
ผ่านเนินเขา และหมู่บ้านชนบทของสวิส ผ่านทุ่งหญ้าเลีย้งววั 
เมืองอพัเพินท์เซลล์ เป็นเมืองชนบทของสวิตเซอร์แลนด์ มีร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ นัง่ในบรรยากาศที่สบายๆ เมืองนีม้ี
ชื่อเสียงเร่ืองการท าชีส ชีสอัพเพนเซลเลอร์  เป็น swiss 
cheese ที่มีชื่อเสียง นอกจากนีย้งัมีขนมที่ขึน้ชื่อคือ 
Appenzeller Biberli หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถไฟ 
กลบัสูเ่มืองซูริค 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
พกัที ่ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ibis Zurich Messe 

Airport, Zurich หรือเทียบเท่า 

ซูริค 

วันที่สี่ ซูริค – อินเทอร์ลำเคิน – กรินเดลวำลด์ – อิเทอร์ลำเคิน    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านนัง่รถไฟสูเ่มืองอินเทอร์ลำเคิน (Interlaken) ซึง่ตัง้อยู่
บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมือง
ทางผ่านที่จะขึน้ไปยงัยอดเขายงุเฟรายอคซึง่เป็นจุดที่สงูที่สดุ
ในทวีปยโุรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภมูิศาสตร์ของเมือง
ที่ตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบสาบบ
รีนซ์ (Breinz) และมีแม่น า้อาเรเชื่อมทัง้สองทะเลสาบตดัผ่า
กลางเมือง ท าให้อินเทอร์ลาเคินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อนัดบัต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดินทางถึงเมืองอินเตอร์ลา
เคิน พาท่านน าสมัภาระไปเก็บไว้ที่โรงแรม จากนัน้นัง่รถไฟเดิน
สูท่่าเมืองกรินเดลวำลด์ (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
บนเทือกเขาแอลป์ ตัง้อยู่ที่ระดบัความสงู 1,034 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดหูนาว 
เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอร์ท Best of Alps ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย กรินเดลวาลด์ ดาวอส เซอร์มทั 
และเซนต์มอรีสต์ กรินเดลวาลด์ตัง้อยู่บนเชิงเขาไอเกอร์ที่ตัง้
ตะหง่าน หนึ่งในสามขนุเขา จงุเฟรา ไอเกอร์ และมองซ์ ตวั

 



 

เมืองตัง้อยู่บนถนนสายหลกั แต่หมู่บ้านจะกระจดักระจายไป
ตามที่ลาดเชิงเขา มองลงมาเห็นบ้านแบบสวิสชาเลต์่เป็น
หลงัๆ งดงามราวกบับ้านตุ๊กตา 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองอินเทอร์ลาเคินโดยรถไฟ เดินเลน่

ในเมืองอินเทอร์ลาเคิน เลือกซือ้สินค้าที่ย่าน ย่ำนโฮอีเวก 
(Hoheweg)ที่มีความส าคญัและมีชื่อเสียงของการเป็น
ศนูย์กลางการ ช้อปปิง้ในอินเตอร์ลาเคิน 

 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
พกัที ่ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Toscana, 

Interlaken หรือเทียบเท่า 

อินเทอร์ลำเคิน 

วันที่ห้ำ อินเทอร์ลำเคิน – แทช – เซอร์มัท – แทช  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางโดยรถไฟสูเ่มืองแทช เมืองที่ตัง้อยู่ทางด้าน
เหนือของเมืองเซอร์มทั ห่างจากเมืองเซอร์มทัเพียง 5 ก.ม. คน
ที่เดินทางโดยรถยนต์ทุกคน จะต้องมากจอดรถที่เมืองแทชนี ้
แล้วนัง่รถไฟต่อเข้าเมืองเซอร์มทั เนื่องจากเมืองเซอร์มทั เป็น
เมืองปลอดมลพิษ ไม่อนญุาตให้มีรถยนต์วิ่งได้ในเมือง เก็บ
สมัภาระของท่านไว้ที่โรงแรมที่พกั จากนัน้เดินทางเข้าสูเ่มือง
เซอร์มทั โดยรถไฟ  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
บ่าย ชมความงามของเมืองเซอร์มัท ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่

หลายคนตกหลมุรักและยกให้เป็นสถานที่สดุโปรด เป็นเมือง
ชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภเูขา ตัง้อยู่บนเทือกเขา
แอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภยัสงูมาก มีชื่อเสียง
ด้านการปีนเขาและเป็นที่ตัง้ของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สดุใน
สวิตเซอร์แลนด์ มาตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์มทั มี
การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทัง้การรักษา
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนญุาตให้ใช้รถยนต์แลน่
ในเมือง แต่ให้ใช้จกัรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคนัเล็กๆ เป็น
พาหนะหลกัแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ 



 

นอกจากนีเ้มืองเซอร์มทั ยงัเป็นจดุชม ยอดเขำมัทเทอร์
ฮอร์น (Matterhorn) ที่สวยงาม ต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลต 
Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร์ Paramount Pictures ท่ี
เที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ดเป็นยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสงูถึง 
4,478 เมตร นบัว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ซึง่
ตัง้อยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์บริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กบัประเทศอิตาลี 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
พกัที ่ จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถไฟ กลบัสูเ่มืองแทช เข้าสู่

โรงแรมที่พกั  Typically Swiss Hotel, Tascherhof หรือ
เทียบเท่า 

แทช 

วันทหีก แทช – ลูเซิร์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟสู่เมืองลเูซิรน์ เมืองท่องเท่ียวชื่อดงั

ของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภำคกลำงของ

ประเทศ เป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ, กำรคมนำคม, ทำง
วฒันธรรม ของภำคกลำง ตั้งอยูติ่ดกบัทะเลสำบลเูซิรน์ มี

แม่น ้ำร็อยสไ์หลออกมำจำกทะเลสำบผ่ำนกลำงเมือง จำก

เมืองน้ีสำมำรถมองเห็นเทือกเขำแอลป์, เขำพีลำทุส และเขำ
ริกกี้  ลเูซิรน์มีภมูิอำกำศเย็นตลอดทั้งปี น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั

เพื่อเก็บสมัภำระ 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
บ่าย เดินชมเมืองลเูซิร์น ซึง่มีแม่น า้รอยส์ (Reuss) พาดผ่านตวัเมือง

แบ่งลเูซิร์นออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพำนไม้ชำ
เปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตวัเชื่อม 
เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ตัง้แต่ปี 1332 แต่
ตวัสะพานมีการสร้างใหม่หลงัเหตไุฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่าจิต
กรรมเก่าแก่ทรงสามเหลี่ยมใต้หลงัคาสะพานในสมยัคริสต
ศวรรษที่ 17 ที่ท าให้สะพานนีย้ิ่งพิเศษ หลงัเหตไุฟไหม้เหลือ
ภาพดัง้เดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถกูเว้นไป 
บ้างมีคราบด าเป็นตอตะโกจากร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพ
ถกูแทนที่ด้วยภาพถ่าย จากนัน้ชมสิงโตแห่งลูเซิร์น 

 
 
 
 
 
 



 

อนสุาวรีย์แกะสลกัรูปราชสีห์ ที่นอนคร ่าครวญรอความตาย 
จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ข้างๆ มีโลห์่ของทหารสวิตอยู่  
อนสุาวรีย์นีส้ร้างขึน้เป็นการระลกึถึงทหารรับจ้างกว่า 700 
นายที่เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ปฏิวติัฝร่ังเศสแทบทุกคนล้วนเป็น
ลกูหลานชาวลเูซิร์น จากนัน้ให้ท่านได้อิสระกบัการช๊อปปิง้ ไม่
ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ชัน้น าของสวิส หรือของที่ระลกึต่างๆ 
ผ้าลกูไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอ-เรีย น็อค  นาฬิกากุ๊กก ู
ในย่านเมืองใหม่ลเูซิร์น หรือท่านที่อยากจะชมเมืองลเูซิร์นจาก
มมุสงู สามารถเดินขึน้ก าแพงเมืองที่มีหอคอยอีก 4 แห่งตัง้อยู่ 
หอคอยเหล่านีม้ีวิวของเมืองให้เห็นในมมุที่แตกต่างกนั   

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
พกัที ่ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ibis Styles, Luzern 

หรือเทียบเท่า 

ลูเซิร์น 

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – ทติลิส – ลูเซิร์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟสูเ่มือง Engelberg ซึง่เป็นเมือง

ที่ตัง้ของกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขำทติลิส (Titlis) เป็นหนึ่ง
ในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดจุดัง่นางงามของ Switzerland 
กระเช้าขึน้ยอดเขา Titlis จะมีทัง้หมด 4 สถานี ได้แก่ สถานี
ด้านลา่ง Engelberg , Trubsee(ประตกูระเช้าจะเปิดครัง้แรก
ที่สถานีนี ้แต่ไม่ต้องลง), stand (เราจะลงสถานีนีเ้พื่อต่อ
กระเช้า Rotair ขึน้ไปยงัสถานีบนยอด Titlis) ใช้เวลาขึน้
กระเช้ารวม ๆ 45-50 นาที จะช้าจะเร็วกว่านีข้ึน้อยู่กบัจ านวน
คนต่อคิวขึน้กระเช้าด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถ
ชมวิวได้เกือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลกึลงไปเป็นแนว
ยาว และมีเทือกเขาแอลป์อนัยิ่งใหญ่เป็นฉากหลงั ที่มีหิมะปก
คลมุบนยอดเขา นอกจากนีย้งัมีมีกิจกรรมเก่ียวกบัหิมะให้เลน่
หลากหลาย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร์)  



 

 

 

บ่าย เดินทางกลบัสูเ่มืองลเูซิร์น โดยทางรถไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัความงดงามของเมืองลเูซิร์นอีกครัง้ พร้อมทัง้ซือ้ของฝาก 
และของที่ระลกึกนัครัง้ก่อนที่จะอ าลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(หากต้องท า PCR-Test ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ก็
สามารถท าได้ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทวัร์ ขึน้อยู่กบันโยบาย
ของรัฐบาล ณ.เวลานัน้) อิสระช้อปปิง้สินค้าชัน้น าของสวิส
ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร์)  
พกัที ่ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ibis Styles, Luzern 

หรือเทียบเท่า 

ลูเซิร์น 

วันที่แปด ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 
น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ สูส่นามบินซูริค ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง 

13.50 น ออกเดินทางกลบักรุเทพฯ โดย TG973 

วันที่เก้ำ กรุงเทพฯ                                                                                      
09.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ  

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะของเงนิ
บำทท่ีไม่คงท่ี กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี ้
ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทำงเป็นส ำคัญ *** 

หมำยเหตุ : กำรย่ืนวีซ่ำจะต้องแสดงตน ณ สถำนทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่ำน 

ค่ำทัวร์ต่อท่ำน  
 10 ท่ำน 8 ท่ำน 6 ท่ำน 4 ท่ำน 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่ำนละ   89,900.- 91,900..- 93,900.- 99,900.- 
ห้องพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 15,000.- 

กำรจองทัวร์  
➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 50,000 บำท

ต่อท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 



 

➢ กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือ
ตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่ำนสำมำรถโอนเงนิเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี ้

 

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

ค่ำทัวร์ไม่รวม : 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 ค่ำอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำใน

หอ้งพกัค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมี

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำจดัท ำเอกสำร และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำของคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ี

ออกล่วงหน้ำและกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำล 

(สงกรำนต ์วนัแรงงำน ช่วงเดือนตุลำคม และปีใหม่) ที่ตอ้ง

กำรนัตี มดัจ ำกบัทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำรกำรนัตีค่ำ



 

มดัจ ำท่ีพกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่ำใชจ้่ำย 50% 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 7-15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหน้ำเหลือส ำหรบัประทบัวีซ่ำอยำ่งน้อย 2 หน้ำ

ตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน นับจำกหลงัวนัเดินทำง หนังสือเดินทำงหำ้มช ำรุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภำยในหนังสือเดินทำง (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 ้ำกบัรปูวีซ่ำท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแวน่ตำหรือเครื่องประดับ) และกรุณำเขียน

ชื่อ-นำมสกุลตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรปู และใหป้ระกบดำ้นหน้ำเขำ้หำกนั (กรุณำอยำ่ใหร้ปูเลอะหมึก 

และอยำ่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑตูจะไม่รบัรปูแบบน้ี ท่ำนอำจจะตอ้งถ่ำยใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทำงออกค่ำใชจ้่ำยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผู ้

เดินทำง ขอจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจำกธนำคำรเท่ำน้ัน ไม่ใช่ส ำเนำจำก

สมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่ำสถำนทตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแส

รำยวนั และสถำนทตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีฝำกประจ ำ  

- กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ้่ำยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออก

ค่ำใชจ้่ำย) ยอ้นหลงั 6 เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- 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 ำลงัศึกษำอยู ่

(สถำนทตูไม่รบัเอกสำรท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วำ่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอำยุ 1 เดือน นับ

ยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มผูป้กครอง 



 

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

เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองที่สนำมบิน)  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดี

ชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 

พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงทั้งกบับิดำและมำรดำ โดยบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร โดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือ

มำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่ำ 

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

เสียชีวิต) 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพ่ิมเติม 

 

*** ทำงสถำนทตูไม่ใหดึ้งเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วง
ท่ียื่นวีซ่ำกรุ๊ป ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่ำเด่ียวเท่ำน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทำงก่อนหน้ำ เพื่อ

แจง้ใหส้ถำนทตูรบัทรำบ*** 
****************************** 

 

หมำยเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหน้ำ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจ

แกไ้ขได ้



 

 

 

▪ รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน 

โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมี

สิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำง

บริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 
▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจำกไดส้ ำรองท่ี

นัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจ

เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้

เมืองใหก้ับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญ

หำย สำยกำรบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน และประกนักำรเดินทำงแบบกลุ่มมีจะชดใช้

ใหใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท ดงัน้ันจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) ประกันภยั

กำรเดินทำงท่ีบริษัททัวรไ์ดจ้ดัท ำใหล้กูคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำเดินทำงสูญหำย ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำว บริษัทฯแนะน ำใหท้่ำนท ำประกันกำรสูญหำยของ

กระเป๋ำเดินทำงระหวำ่งกำรเดินทำง  
▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสญูหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้

ท่ำนได ้ดงัน้ันท่ำนตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่ำน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


