
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ซูรคิ–น ำ้ตกไรน์–เบิรน์–เซอรม์ทั-กอรน์เนอรแ์กรต–ลอยเคอรบ์ำธ–เบทแมรแ์อลป์– 

อินเทอรล์ำเคิล–จุงเฟรา–ลูเซิรน์ -ทิตลิส  
 

พชิิต 3 ยอดเขา...สวิตเซอรแ์ลนด ์
9 วัน 6 คืน (กรุ๊ปเล็ก 10-15 ท่าน) ช่วงสงกรานต ์65 

 

 

ท่านละ 169,000.- 



 

ก าหนดเดินทาง 7-15 เมษายน 2565 

 

ตารางเท่ียวบิน 

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG970 01.05 - 07.50 
วนัท่ีแปด ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 13.30 – 05.30+1 

วันทีแ่รก กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา

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

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ซูริค – น ้าตกไรน ์– เบิรน์ – เซอรม์ัท 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดย สาย
การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970 

 

เชา้ เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  
 จากนัน้ออกเดินสู่น า้ตกไรน ์ชมความงามของน ้าตก

ไรน ์(Rheinfall) น า้ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุของทวีปยโุรป ตัง้อยู่บน
แม่น า้ไรน ์น า้ตกแห่งนีม้ีความกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 เมตร 
ในช่วงฤดหูนาว จะมีปรมิาณน า้เฉล่ียราว 250 ลกูบาศก์เมตร
ต่อวินาที และในฤดรูอ้นจะมีน า้เฉล่ียมากถึง 600 ลกูบาศก์
เมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึน้น า้ตกแห่งนีไ้ด ้มี
เพียงปลาไหลเท่านัน้ท่ีมีเทคนิคเฉพาะตวัในการไต่ขึน้น า้ตก 
น า้ตกแห่งนีถ้ือก าเนิดขึน้ในยุคน า้แข็งครัง้สดุทา้ยเมื่อราว 
14,000 ถึง 17,000 ปีท่ีแลว้ ปัจจบุนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์ไดเ้วลา
สมควรออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเท่ียวชมกรุงเบิรน์ เมอืงหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์มี

หมีสีน า้ตาลเป็นสญัลกัษณ ์เป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ มีความ
เก่าแก่โบราญท่ีมีความสวยงาม ตัง้อยู่ทางโคง้ของริมแม่น า้อา

 
 



 

เรอ Aare River เป็นเมืองท่ีมีแม่น า้ลอ้มรอบไวท้ัง้3 ดา้น เป็น
ชยัภมูิท่ีเหมาะในการป้องกนัการรุกรานจากศตัรูไดเ้ป็นอย่างดี 
ตวัเมืองเบิรน์ เร่ิมก่อสรา้งเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยคุแบรช์โทลดท่ี์5 
แห่งราชวงศแ์ซริงเงิน เขา้มามีอ านาจในการปกครองเมือง มี
การสรา้งปราสาทขึน้บริเวรปลายแหลมริมฝ่ังแม่น า้ ชื่อว่า 
“เบิรน์” มากจากค าว่าแบร ์ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสตัวใ์นยตุแบรช์
โทลดน์ ามาตัง้ชื่อเมือง เป็นการท่ีทรงด าริว่าจะตัง้ชื่อเมืองตาม
สตัวท่ี์เจอเป็นตวัแรก หมีจึงกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องเมือง
มาจนถึงทกุวนันี ้ใหท่้านอิสระเดินเล่น ถนนมารค์กาส
เซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะใน
อดีตเคยเป็นท่ีตัง้ตลาดเมือง ปัจจบุนัสองขา้งทางเป็นตึกแถว
และอาคารรา้นคา้ท่ีคึกคกัใหเ้ดินชมไดอ้ย่างเพลิดเพลิน กลาง
ถนนมีบ่อน า้พโุบราญตัง้อยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงท่ีมีรูปป้ัน
ประดบัเหนือน า้พท่ีุสวยงามน่าเดินไล่ดูใหค้รบทุกแห่ง กลาง
ถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายกัษ์ใหญ่ตัง้อยุ่ น่ีคือ ไซทล์็อค หอ
นาฬิกานีเ้ป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงเบิรน์ มีนาฬิกาโบราญ
ตัง้อยู่ 2 ดา้น ดา้นตะวนัตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝ่ังเป็นนาฬิกา
ดาราศาสตรโ์บราญสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาที
ก่อนนาฬิกาตีบอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีทัง้รูปหมี สิงโต ไก่ 
อศัวินตลกๆออกมาเคล่ือนไหวท าท่าต่างๆ ประกอบเสียง
แปลกๆเป็นจดุท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งหยุดดใูนทกุชั่วโมง ถนนเสน้
นีเ้ต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ 
ไม่ใหร้ถยนตว์ิ่งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า 
อาย ุ200-300 ปี ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองเซอรม์ัท 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรม 

Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า 

เซอรม์ัท 

วันที่สาม เซอรม์ัท – กอรน์เนอรแ์กรต – ลอยเคอรบ์าธ   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เพลิดเพลินกบัธรรมชาติของ เมืองเซอรม์ทั ดินแดนเล็กๆ บน

ยอดเขาท่ีหลายคนตกหลมุรกัและยกใหเ้ป็นสถานท่ีสดุโปรด 
 
 



 

เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภเูขา ตัง้อยู่บน
เทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัสงูมาก 
มีชื่อเสียงดา้นการปีนเขาและเป็นท่ีตัง้ของสกีรีสอรท์ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์มาตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี 19 เมือง
เซอรม์ทั มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้
การรกัษาความสมบูรณข์องธรรมชาติ การไมอ่นญุาตใหใ้ช้
รถยนตแ์ล่นในเมือง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรือรถไฟฟ้าคนั
เล็กๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่าเป็น เมอืงปลอดมลพิษ 
จากนัน้นั่งรถไฟสาย Gornergratbahn ขึน้สู่ยอดเขากอรน์
เนอรแ์กรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา 
Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึน้เขา สถานีรถไฟตัง้อยู่ในเมือง 
Zermatt รถไฟขึน้เขา Gornergrat จอดหลายสถานี สถานีส่วน
ใหญ่ปกคลมุดว้ยหิมะเกือบตลอดทัง้ปี สถานีท่ีอยู่ดา้นบนสดุ
ของยอดเขา Gornergrat เราสามารถถา่ยรูปคู่กบัยอดเขา 
Matterhorn ไดอ้ย่างสวยงาม ไดเ้วลาสมควรเดินทางโดยรถไฟ
กลบัสู่เมืองเซอรม์ทั  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลอยเคอรบ์าธ (Leukerbad) เมืองท่ีตัง้
อยู่ในใจกลางหบุเขา อยู่ท่ีระดบัความสงูประมาณ2,000เมตร 
ซึ่งถกูลอ้มรอบดว้ยหบุเขา  Gemmipass เมอืงนีม้ีแหล่งน า้แร่
ธรรมชาติ ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่ง สปารีสอรท์  โดยน า้แรจ่าก
ธรรมชาติจะช่วยในเร่ืองแกป้วดเมื่อยต่างๆ  โรคไขขอ้ใหท่้าน
ไดส้มัผสัการแช่น า้แรจ่ากธรรมชาติสกัครัง้ โดยสามารถแช่
น า้แรก่ลางแจง้ชมความววิทิวเขาสลบัซบัซอ้น หรือจะแช่ในรม่
ก็ได ้ไม่ว่าจะเดินทางมาช่วงฤดไูหนก็สวยงาม เดินเล่นชม
ความงามของเมอืงกลางหบุเขา   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel De France 

by Thermal Hotels หรือเทียบเท่า 

ลอยเคอรบ์าธ 

วันที่สี ่ ลอยเคอรบ์าธ – เบทแมรแ์อลป์ – อินเทอรล์าเคิล  



 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณ เบทแมรแ์อลป์ 
(Bettmeralp) โดยกระเชา้ลอยฟ้า เดินชมทะเลสาบเบทแมร ์
แสนสวยท่ีซ่อนตวัอยู่ในหบุเขา   เบทแมรแ์อลป์ เป็นหมู่บา้นท่ี
ขึน้ชื่อเกี่ยวกบัสกีรีสอรท์ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินภาพกบัหมู่บา้น
โบราณกบัหิมะท่ีขาวโพลน  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคลิ (Interlaken) ซึ่ง

ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็น
เมืองทางผ่านท่ีจะขึน้ไปยงัยอดเขายงุเฟรายอคซึง่เป็นจดุท่ีสงู
ท่ีสดุในทวีปยโุรปท่ีเขา้ถึงไดด้ว้ยรถไฟ และดว้ยภมูิศาสตรข์อง
เมืองท่ีตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และ
ทะเลสาบบรีนซ ์(Breinz) และมีแม่น า้อาเรเชือ่มทัง้สอง
ทะเลสาบตดัผ่ากลางเมือง ท าใหอ้ินเทอรล์าเคินเป็นเมือง
ท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า   
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Metropole Hotel 

หรือเทียบเท่า 

อินเทอรล์าเคนิ 

วันที่ห้า อินเทอรล์าเคลิ – ยอดเขาจุงเฟรา – อนิเทอรล์าเคิล – ลเูซิรน์   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านน่ังรถไฟชมธรรมชาติ สู่ยอดเขาจงุเฟรา ทางรถไฟท่ี

จะขึน้ไปสู่หมู่บา้นต่างๆบนเทือกเขา ซึ่งกจ็ะประกอบดว้ยภเูขา
หลายลกูดว้ยกนั ยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดคือจงุเฟรา (4,158 เมตร) 
รองลงมาคือแมนช ์(4,107 เมตร), อีเกอร ์(3,970 เมตร) โดย
รถไฟจะผ่านหมู่บา้นกรินเดลวาลด ์(Grindelwald) เป็นเมืองท่ี
อยู่บนภเูขา ถกูหอ้มลอ้มดว้ยทิวเขาสวยงาม และเดินทาง
ต่อไปยงัสถานี ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) ซึ่งเป็นสถานี
รถฟไต่ภเูขา ท่ีจะขึน้สู่ยอดเขา จงุเฟรา เมือ่รถไฟฟออก
จากสถนีนีจ้ะมดุเขา้อโุมงคท่ี์มีความยาวถึง 7,122 เมตร วิว
ระหว่างทางจะสวยงามมาก โดยจะมจีดุจอดใหล้งไปถ่ายรูป 
และชมวิวท่ี หนา้ผาไอเกอร ์(Eigerwand) และ ไอสเ์มียร ์
(Eismeer) จนถึงสถานีปลายทาง Jungfraujoch จากนัน้น า

 



 

ท่านเขา้ชมวังน ้าแขง็ (Ice Palace)  เป็นท่ีแสดงปฎิมากรรม
แกะสลกัน า้แข็ง โดยถ า้เจาะลึกไปในธารน า้แข็งกว่า 30 เมตร 
และมีขนาดใหญ่ถึง 1,000 ตร.ม. 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านชม Sphinx Obwervation Terrace หรือ หอ

สังเกตการณส์ฟรงิซ ์ชมววิจากดาดฟ้าจะเห็นวิวรอบทิศทาง 
ท่ีระดบัความสงู 3,571 เมตร ท่านสามารถออกไปชมธาร
น า้แข็งไดจ้ากจดุนี ้ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่อินเทอรล์า
เคิล โดยนั่งรถไฟ ผ่านเมือง เลาเทอรบ์รุนเนน 
(Lauterbrunnen) จนถึงเมืองอินเทอรล์าเคิล จากนัน้ออก
เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Luzern) เมอืงท่องเท่ียวชื่อดงัของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุในภาคกลางของประเทศ 
เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวฒันธรรม 
ของภาคกลาง ตัง้อยู่ติดกบัทะเลสาบลเูซิรน์ มีแม่น า้ร็อยสไ์หล
ออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพัก Hotel Ameron 

Flora หรือเทียบเท่า 

ลูเซิรน์ 

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

ท่ีตัง้ของกระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (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 รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางกลบัสู่เมืองลเูซิรน์ เดินชมเมืองลเูซิรน์ ซึง่มีแม่น า้รอยส ์

(Reuss) พาดผ่านตวัเมืองแบ่งลเูซิรน์ออกเป็น เมืองเก่าและ
เมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The 
Kapellbrücke) เป็นตวัเชือ่ม เป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
สวิตเซอรแ์ลนดต์ัง้แต่ปี 1332 แต่ตวัสะพานมีการสรา้งใหม่
หลงัเหตไุฟไหมเ้มื่อปี 1993 ทว่าจิตกรรมเก่าแกท่รง
สามเหล่ียมใตห้ลงัคาสะพานในสมยัคริสตศวรรษท่ี 17 ท่ีท าให้
สะพานนีย้ิ่งพิเศษ หลงัเหตไุฟไหมเ้หลือภาพดัง้เดิมแค่ 20 กว่า
ภาพ บางภาพบนสะพานจึงถกูเวน้ไป บา้งมีคราบด าเป็นตอ
ตะโกจากรอ่งรอยของเปลวไฟ บางภาพถกูแทนท่ีดว้ยภาพถ่าย 
จากนัน้ชมสงิโตแหง่ลูเซิรน์ อนสุาวรียแ์กะสลกัรูปราชสีห ์ท่ี
นอนคร ่าครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ 
ขา้งๆ มีโล่หข์องทหารสวิตอยู่  อนสุาวรียนี์ส้รา้งขึน้เป็นการ
ระลึกถึงทหารรบัจา้งกว่า 700 นายท่ีเสียชีวิตจากเหตกุารณ์
ปฏิวติัฝรั่งเศสแทบทกุคนลว้นเป็นลกูหลานชาวลูเซิรน์ ใหท่้าน
ไดซ้ือ้ของฝาก และของท่ีระลึกกนัครัง้ก่อนท่ีจะอ าลาประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระชอ้ปปิ้งสินคา้ชัน้น าของสวสิตาม
อธัยาศยั 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า   
พกัท่ี จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมท่ีพัก Hotel Ameron 

Flora หรือเทียบเท่า 

ลูเซิรน์ 

วันทีเ่จ็ด ลูเซิรน์ – ซูริค 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวส าคญัของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด(์Switzerland) มี
ภมูิประเทศท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภเูขา มีแม่น า้และ
ทะเลสาบ รวมทัง้สถานท่ีส าคญัทัง้ทางประวติัศาสตรแ์ละ
ศิลปะวฒันธรรมเช่น โบสถเ์ก่าแก่ และ พิพิธภณัทศิ์ลปะท่ีมี



 

ชื่อเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆของยโุรป เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านเดินชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ
ของเมืองซูริค โบสถ ์Fraumünster เป็นหน่ึงในส่ีโบสถห์ลกั
ของเมืองซูริค จดุท่ีโดดเด่นนอกจากดา้นศาสนาแลว้นัน้ยงัมี
การตกแต่งโบสถด์ว้ยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่า 
กระจกชากาล โดยกระจกแต่ละบานตกแต่งดว้ยสีโดดเด่น
แสดงใหถ้ึงเร่ืองราวของคริสเตียน  นอกจากนีย้งัมีกระจกสี
ขนาดใหญ่ถึง 9 เมตร ทางดา้นทิศเหนือ โบสถ ์
Grossmünster เป็นโบสถนิ์กายโปรแตสแตนทท่ี์มีจดุเด่นอยู่ท่ี
เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โบสถ ์
Grossmünster จึงน าเสนอออกมาในรูปแบบประตแูกะสลกัใน
ศิลปะยคุกลาง อิฐหินถกูใชใ้นการก่อสรา้งตวัโบสถ ์ยงัมีการ
ตกแต่งดว้ยหนา้ต่างกระจกท่ีมีสีสนัทันสมยัโดยจิตรกรชาว
สวิส Augusto Giacometti นอกจากนีย้งัมีประตทูองสมัฤทธิ์

หรูหราที่ตัง้อยู่ทางฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้ 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย อิสระใหท่้านไดช้๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจ

ของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยงัเป็นถนน
ส าคญัท่ีเชื่อมต่อกบัรถรางไม่เพียงแต่นกัท่องเท่ียวเท่านัน้ท่ีชื่น
ชอบแต่คนในละแวกนีเ้องก็ชอบมาเดินซือ้ของกนัอย่างไม่ขาด
สาย มีใหเ้ลือกตัง้แต่เสือ้ผา้เครื่องประดบั รา้นของท่ีระลึกเช่น
ช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซือ้ไดท่ี้น่ี ชมความงามของย่าน
เมืองเก่าซูริคบนฝ่ังแม่น า้ลิมตั ขึน้ไปชมววิของเมอืงซูริคมมุสงู 
บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นปอ้มโรมนัโบราณสมยัศตวรรษท่ี 4 
จากนัน้ใหท่้านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old 
Town) ท่ีเต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุศตวรรษท่ี 
19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเคีย้วก็เป็นท่ีตัง้ของคาเฟ่ท่ี
ทนัสมยัมากมาย 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
พกัท่ี จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Central 

Plaza, Zurich หรือเทียบเท่า 

ซูริค 



 

 

วันทีแ่ปด ซูริค – กรุงเทพฯ                                                                                       
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
 

13.30 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี 
TG971 

 

วันทีเ่ก้า กรุงเทพฯ                                                                                       
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะของเงินบาททีไ่ม่คงที่ 
การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 

หมายเหตุ : การย่ืนวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์ทุกท่าน 

ค่าทัวรต์่อท่าน (กรุ๊ป 10-15 ท่าน) 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   169,000.- 
หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,000.- 
การจองทัวร ์ 
➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาท

ต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชขีองบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดังนี ้

 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค ชัน้ประหยดั 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
✓ อาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ หวัหน้าทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์



 

 

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าทิปคนขบั/หวัหน้าทวัรไ์ทย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าตรวจ PCR Test ส าหรบัโควิด ในกรณีท่ีมีการเรียกตรวจจากหน่วยงานต่างๆ 
 ค่าใชจ่้าย Test&Go ขึ้ นอยู่กบันโยบายควบคุมโรคขณะน้ัน 

การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ี

ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล 

(สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง

การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน  เก็บค่าใชจ่้าย 50% 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลาย่ืน 7-15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

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

ใบหน้าสูง 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ

ตอ้งไม่ซ ้ากบัรูปวีซ่าท่ีมีในเลม่ สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั) และกรุณาเขียน

ชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณาอย่าใหรู้ปเลอะหมึก 

และอย่าใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม่) 

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



 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผู้

เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนาจาก

สมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแส

รายวนั และสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออก

ค่าใชจ่้าย) ยอ้นหลงั 6 เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวันนัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน

และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทาง

เป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 

3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รบัเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมว่่าเป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับ

ยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบั

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดี

ชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคัดฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคัดฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือ

มารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 



 

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

เสียชีวิต) 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิ่มเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วง
ท่ียื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหน้า เพื่อ

แจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ*** 
****************************** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  
▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ี

นัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้

เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย  
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน และประกันการเดินทางแบบกลุ่มมีจะชดใช้

ใหใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ประกันภัย

การเดินทางที่บริษัททัวร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย ทาง



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว บริษัทฯแนะน าใหท้่านท าประกันการสูญหายของ

กระเป๋าเดินทางระหว่างการเดินทาง  
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้

ท่านได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


