
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เบิรน์ – อินเตอรล์าเคน้ - กรินเดลวาลด ์– เซอรแ์มต - ลเูซิรน์ – น ้าตกไรน ์– ซูริค 

           SWITZERLAND BY TRAIN 

      ตลุยสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยรถไฟ 8วัน 5คืน 
**เดนิทางได้ตัง้แต่  4 ทา่นขึน้ไปเดนิทางได้ทุกวัน ปรับเส้นทางได้** 

 
 

เร่ิมต้น...79,900- 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส่ิงทีค่วรทราบส าหรับโปรแกรมนี:้ 

• โปรแกรมนีเ้ป็นการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยระบบขนสง่สาธารณะ (รถไฟ, 
รถราง, รถประจ าทาง, เรอื) โดยใชต้ั๋ว “สวิสแทรเวลพาส” ซึ่งท่านสามารถเดินทางไดอ้ิสระ
นอกเหนือจากเสน้ทางที่ระบไุวไ้ด ้สวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศที่มีระบบขนสง่สาธารณะที่ดีและสะดวก
ที่สดุในโลก 

• ท่านตอ้งดแูลสมัภาระของท่านเอง ตลอดการเดนิทาง จึงไม่แนะน าใหใ้ชก้ระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 
(ขนาดที่เหมาะสมคือ 24-26 นิว้) ท่านละ 1 ใบ 

• โรงแรมที่พกั จะเป็นระดับ 3 ดาว ที่อยู่ใกลส้ถานีรถไฟ และพกัที่กรุงเบิรน์ ตลอด 5 คืน เน่ืองจากเป็น
ศนูยก์ลางของเสน้ทางทอ่งเที่ยว ซึ่งจะสะดวก่ีไม่ตอ้งยา้ยที่พกัทกุคืน 

• ในแต่ละวนั จะตอ้งมีการเดินเทา้พอสมควร จากจดุท่องเที่ยวตา่งๆ แนะน าใหใ้ชร้องเทา้ที่สวมใสส่บาย 

• โปรแกรมนีไ้ม่ไดร้วมอาหารกลางวนั และอาหารค ่า เพ่ือใหท้่านสามารถเลือกทานอาหารที่ท่านชื่นชอบได้
อย่างอิสระ 

• โปรแกรมนี ้ไม่ไดร้วมค่ากิจกรรม ต่างๆ เช่น การนั่งรถ หรอื กระเชา้ ขึน้เขา ที่ไม่ไดร้วมอยู่ใน สวิสแทรเวล
พาส ท่านสามารถซือ้กิจกรรมต่างๆได ้ตามวามตอ้งการของท่าน 

 
 
 
 
 
 

สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวมาโดยตลอด ไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวรรค์
บนดินที่น่ีกนัสกัครัง้ เพราะสวิตเซอรแ์ลนดม์ีธรรมชาติสวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภมูิประเทศแบบภเูขา ซึ่งกินเนือ้ที่
ของประเทศไปกว่า 60% โดยมีเทือกเขาที่ส  าคญั ก็คือ เทือกเขาแอลป์ นั่นเอง และถึงแมว้่าสวติเซอรแ์ลนดจ์ะเป็น
ประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่หใ์นทกุตารางเมตรจรงิ ๆ โปรกรมนีท้่านจะไดส้มัผสับรรยากาศของเมืองเล็กๆ ชนบทของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดท์ี่น่ารกัและมีเสน่ห ์เช่น เซอรม์ทั, อินเทอลาเคิน, กรนิเดลวาลด ์และสมัผสักบัเมืองใหญ่ที่เป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูรคิ และลเูซิรน์ นอกจากนีท้า่นจะไดส้มัผสักบัประสบการณก์ารเดินทางโดยระบบขนสง่
สาธารณะของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(รถไฟ, รถราง, รถบสั, กระเชา้ไฟฟ้า) ซึ่งเป็นระบบขนสง่สาธารณะที่สะดวกและ
ทนัสมยัแห่งหนึ่งของโลก ไดส้มัผสัการใชช้ีวิตของชาวพืน้เมืองสวิส อิสระเลือกรบัประทานอาหารที่ทา่นตอ้งการลิม้ลอง 



 

ก าหนดการเดนิทาง : 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา 
วนัที่สอง กรุงเทพฯ ซูรคิ BKK-ZRH TG970 0035-0655 
วนัที่เจ็ด ซูรคิ กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 1355-0650+1 

วันทีแ่รก กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 3-4 แถว D  เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทย (TG) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกท่านก่อนขึ้ นเครื่อง 

 

วันทีส่อง ซูริค – เบิรน์ 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดย 

สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970 
 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
 น าท่านนัง่รถไฟสูก่รุงเบิรน์ เก็บสมัภาระไวที้โรงแรม 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชมกรุงเบิรน์ เมืองหลวงของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์มีหมีสนี ้าตาลเป็นสญัลกัษณ ์เป็นเมือง

หลวงท่ีใหญ ่มีความเกา่แก่โบราญท่ีมีความสวยงาม ตั้งอยู่

ทางโคง้ของริมแม่น ้าอาเรอ Aare River เป็นเมืองท่ีมีแม่น ้า

ลอ้มรอบไวท้ั้ง3 ดา้น เป็นชยัภูมิท่ีเหมาะในการป้องกนัการ

รุกรานจากศตัรูไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัเมืองเบิรน์ เริ่มก่อสรา้ง

เม่ือ ค.ศ.1191 เม่ือยุคแบรช์โทลดท่ี์5 แห่งราชวงศแ์ซริง

เงิน เขา้มามีอ านาจในการปกครองเมือง มีการสรา้ง

ปราสาทขึ้ นบริเวรปลายแหลมริมฝ่ังแม่น ้า ชื่อวา่ “เบิรน์” 

มากจากค าวา่แบร ์ซ่ึงแปลวา่ หมี เป็นสตัวใ์นยตุแบรช์โทลด์

น ามาตั้งชื่อเมือง เป็นการท่ีทรงด าริวา่จะตั้งชื่อเมืองตาม

สตัวท่ี์เจอเป็นตวัแรก หมีจึงกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องเมือง

มาจนถึงทุกวนัน้ี น าท่านชมหอนาฬิกายกัษ์ใหญ่ ไซทล็์อค 

หอนาฬิกาน้ีเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงเบิรน์ มีนาฬิกา

โบราณตั้งอยู ่2 ดา้น ดา้นตะวนัตกเป็นนาฬกิาเข็ม อีกฝั่ง

เป็นนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราญสรา้งข้ึนตั้งแตปี่ ค.ศ.1530 

โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชัง่โมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูป

หมี สิงโต ไก่ อศัวินตลกๆออกมาเคล่ือนไหวท าท่าตา่งๆ 

 



 

ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งหยุดดูในทุก

ชัว่โมง  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
 ใหท้่านอิสระเดินเล่น และชอ๊ปป้ิง ยา่ยถนนมารค์กาสเซ 

Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะใน

อดีตเคยเป็นท่ีตั้งตลาดเมือง ปัจจุบนัสองขา้งทางเป็น

ตึกแถวและอาคารรา้นคา้ท่ีคึกคกัใหเ้ดินชมไดอ้ยา่ง

เพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน ้าพุโบราญตั้งอยูห่ลายแห่ง 

น่าสนใจตรงท่ีมีรูปป้ันประดบัเหนือน ้าพุท่ีสวยงามน่าเดินไล่

ดูใหค้รบทุกแห่ง ถนนเสน้น้ีเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ

รา้นบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิ่งผ่าน จึง

เหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์   
พกัท่ี Hotel City am Bahnhof เบิรน์ 
วนัที่สาม เบิรน์ – กรินเดลวาด ์– อินเตอรล์าเคน้ – เบิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านนัง่รถไฟเดินสู่ เมืองกรินเดลวาลด ์(Grindelwald) 

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ บนเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 

1,034 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นจุดหมายปลายทาง

ยอดนิยมในฤดูหนาว เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอรท์ Best of Alps 

ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ประกอบดว้ย กรนิเดลวาลด ์

ดาวอส เซอรม์ทั และเซนตม์อรีสต ์กรินเดลวาลดต์ั้งอยูบ่น

เชิงเขาไอเกอรท่ี์ตั้งตะหง่าน หน่ึงในสามขุนเขา จุงเฟรา ไอ

เกอร ์และมองซ ์ตวัเมืองตั้งอยูบ่นถนนสายหลกั แต่หมู่บา้น

จะกระจดักระจายไปตามท่ีลาดเชิงเขา มองลงมาเห็นบา้น

แบบสวิสชาเล่ตเ์ป็นหลงัๆ งดงามราวกบับา้นตุ๊กตา ท่าน

สามารถอิสระเดินเล่นชมเมืองกรินเดลวาลด ์หรือเลือกท่ีจะ

ไปเย่ียมชม ยอดเขาจุงเฟรา ได ้(ไม่รวมในคา่บริการ) 

จากกรินเดลวาลดท์่านสามารถนัง่กระเชา้ Eagle Express สู่

ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่ง

จากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของสวิสเซอรแ์ลนด ์

ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีป

ยุโรป (TOP OF EUROPE) ท่านสามารถชมปราสาทน ้าแข็ง 

(Ice Palace) ถ ้าท่ีเจาะเขา้ไปในธารน ้าแข็ง และชม กลา

เซียรห์รือธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ และสนุกสนานกบัการ

 



 

เล่นหิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จดุ 3,571 เมตร (ค่า

กระเชา้ ไป-กลบัในการเยี่ยมชมจุงเฟรา ประมาณท่าน

ละ CHF 74 หรือ 3,000 บาท) 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  

บ่าย น าท่านนัง่รถไฟสู่เมืองอินเตอรล์าเคน้ (Interlaken) ซ่ึง

ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็น

เมืองท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่งทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบ

สาบบรีนซ ์(Breinz) และมีแม่น ้าอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบ

ตดัผ่ากลางเมือง ท าใหอ้ินเทอรล์าเคินเป็นเมืองท่องเท่ียว

ยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของสวิตเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นเดินเล่นใน

เมืองอินเทอรล์าเคิน เลือกซ้ือสินคา้ท่ียา่น ยา่นโฮอีเวก 

(Hoheweg)ท่ีมีความส าคญัและมีชื่อเสียงของการเป็น

ศูนยก์ลางการ ชอ้ปป้ิงในอินเตอรล์าเคิน จากน้ันน าท่านนัง่

รถไฟกลบัสู่กรุงเบิรน์ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  

พกัท่ี Hotel City am Bahnhof เบิรน์ 

วันทีส่ี่ เบิรน์ – ลูเซิรน์ – เบิรน์    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลเูซิรน์ เมืองท่องเท่ียวช่ือ

ดงัของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของ

ประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทาง

วฒันธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยูติ่ดกบัทะเลสาบลูเซิรน์ มี

แม่น ้าร็อยสไ์หลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จาก

เมืองน้ีสามารถมองเหน็เทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขา

ริกกี้  ลูเซิรน์มีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี น าทา่นเดินทางสู่

ท่าเรือเมืองลูเซิรน์ เพื่อขึ้ นเรือล่องทะเลสาบชมความงาม

ของสถาปัตยกรรมบา้น เรือนแบบชาเล่ตส์ไตล ์ตั้งเรียงราย

อยูส่องฝั่งของทะเลสาบสี่พนัธรฐัจุดก าเนิดของสมาพนัธรฐั

สวิสท่ีเก่าแก่ที่สุด ก่อใหเ้กิดตานานวีรบุรุษ วลิเลียมเทลกบั

แอปเป้ิล แห่งอิสรภาพ ท่ีจะบอกเล่าเรื่องราวของชาวสวิสได้

เป็นอยา่งดี เม่ือเรือเทียบท่าท่ีหมู่บา้นวิทซน์าว น าท่านนัง่

รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ที่สุดใน

ยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมล

รฐันิวแฮมป์เชียร ์สหรฐัอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1,797 เมตร นาทา่นชมยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมา

จากคาวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่งภูเขา เพราะ

สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆไดร้อบ 360 

องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของ

ทะเลสาบ Luzern และ Zug จากน้ันเดินทางลงจากยอดเขา

ดว้ยเคเบ้ิลคารท่ี์จะใหท้า่นไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ท่ีแตกต่าง ถึง 

ท่าเรือเวก้กิส (Weggis) 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย เดินชมเมืองลเูซิรน์ ซ่ึงมีแม่น ้ารอยส ์(Reuss) พาดผ่านตวั

เมืองแบ่งลูเซิรน์ออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพาน

ไมช้าเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็น

ตวัเชื่อม เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนดต์ั้งแต่ปี 

1332 แต่ตวัสะพานมีการสรา้งใหม่หลงัเหตุไฟไหมเ้ม่ือปี 

1993 ทวา่จิตกรรมเกา่แก่ทรงสามเหล่ียมใตห้ลงัคาสะพาน

ในสมยัคริสตศวรรษท่ี 17 ท่ีท าใหส้ะพานน้ียิ่งพิเศษ หลงั

เหตุไฟไหมเ้หลือภาพดั้งเดิมแค่ 20 กวา่ภาพ บางภาพบน

สะพานจึงถูกเวน้ไป บา้งมีคราบด าเป็นตอตะโกจากร่องรอย

ของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนท่ีดว้ยภาพถ่าย จากน้ันชม

สิงโตแห่งลเูซิรน์ อนุสาวรียแ์กะสลกัรูปราชสหี ์ท่ีนอนคร า่

ครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ขา้งๆ มี

โล่หข์องทหารสวิตอยู ่ อนุสาวรียน้ี์สรา้งขึ้ นเป็นการระลึกถึง

ทหารรบัจา้งกวา่ 700 นายท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณป์ฏิวติั

ฝรัง่เศสแทบทุกคนลว้นเป็นลูกหลานชาวลูเซิรน์ จากน้ันให้

ท่านไดอิ้สระกบัการชอ๊ปป้ิง ไม่วา่จะเป็นนาฬิกาแบรนดช์ั้น

น าของสวิส หรือของท่ีระลึกต่างๆ ผา้ลูกไมส้วิส ช็อคโกแลต 

มีดพบัวิคทอ-เรีย น็อค  นาฬิกากุก๊ก ูในยา่นเมืองใหม่ลู

เซิรน์ หรือทา่นท่ีอยากจะชมเมืองลูเซิรน์จากมุมสูง สามารถ

เดินขึ้ นก าแพงเมืองท่ีมีหอคอยอีก 4 แห่งตั้งอยู ่หอคอย

เหล่าน้ีมีวิวของเมืองใหเ้ห็นในมุมท่ีแตกต่างกนั ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นนัง่รถไฟกลบัสู่กรุงเบิรน์ 

 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
พกัที่ Hotel City am Bahnhof เบิรน์ 

วนัที่หา้ เบิรน์ – เซอรม์ทั – เบิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

  

 น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ สู่เมืองเซอรแ์มต ใหท้่านได้

ชมความงามของเมืองเซอรแ์มต ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขา

ท่ีหลายคนตกหลุมรกัและยกใหเ้ป็นสถานท่ีสุดโปรด เป็น

เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา ตั้งอยูบ่น

เทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัสูง

มาก มีช่ือเสียงดา้นการปีนเขาและเป็นท่ีตั้งของสกีรีสอรท์ท่ี

ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์มาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 

เมืองเซอรม์ทั มีการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็น

อยา่งดี ทั้งการรกัษาความสมบูรณข์องธรรมชาติ การไม่

อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมือง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ 

หรือรถไฟฟ้าคนัเล็กๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อวา่เป็น 

เมืองปลอดมลพิษ นอกจากน้ีเมืองเซอรม์ทั ยงัเป็นจุดชม

ยอดเขามทัเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีสวยงาม ตน้แบบ

ของโลโกช้็อกโกแลต Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร ์

Paramount Pictures ท่ีเท่ียวไฮไลทข์องท่ีน่ีดเป็นยอดเขา

ทรงพีระมิด ท่ีมีความสงูถึง 4,478 เมตร นับวา่เป็นยอดเขา

ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงตั้งอยูบ่นแนวของเทือกเขาแอ

ลป์บริเวณพรมแดนระหวา่งประเทศสวิตเซอรแ์ลนดก์บั

ประเทศอิตาลี 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  

 ใหท้่านเพลิดเพลินกบัความงามของธรรมชาติของเมืองเซอร์

แมต เดินชอ๊ปป้ิงซื้ อของจากรา้นคา้ตา่งๆ หรือท่านสามารถ

ซ้ือกิจกรรม นัง่รถไฟสาย Gornergratbahn ขึ้ นสู่ยอดเขา

กอรน์เนอรแ์กรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของ

ยอดเขา Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึ้ นเขา สถานีรถไฟตั้งอยู่

ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้ นเขา Gornergrat จอดหลายสถานี 

สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีท่ีอยู่

ดา้นบนสุดของยอดเขา Gornergrat เราสามารถถ่ายรูปคู่กบั

ยอดเขา Matterhorn ไดอ้ยา่งสวยงาม (ไม่รวมในค่าทวัร ์

ค่ารถไฟข้ึนเขา ไป-กลบั ประมาณท่านละ CHF 44 หรือ 

1,800 บาท) ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางโดยรถไฟ 

กลบัสู่กรุงเบิรน์ 

 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไม่รวมในค่าทวัร)์  

พกัท่ี Hotel City am Bahnhof เบิรน์ 



 

  

วนัทีหก เบิรน์ – น ้าตกไรน ์– ซูริค – เบิรน์    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางโดยรถไฟสู่น ้าตกไรน ์ชมความงามของน ้าตก

ไรน์ (Rheinfall) น ้าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวปียุโรป ตั้งอยู่

บนแม่น ้าไรน์ น ้าตกแหง่น้ีมีความกวา้ง 150 เมตรและสูง 

23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน ้าเฉล่ียราว 250 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในฤดูรอ้นจะมีน ้าเฉล่ียมากถึง 

600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปลาทัว่ไปไม่สามารถวา่ยขึ้ น

น ้าตกแห่งน้ีได ้มีเพียงปลาไหลเท่าน้ันท่ีมีเทคนิคเฉพาะตวั

ในการไต่ขึ้ นน ้าตก น ้าตกแห่งน้ีถือก าเนิดขึ้ นในยุคน ้าแข็ง

ครั้งสุดทา้ยเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนั

ถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ย่ียมชมมากท่ีสุดใน

สวิตเซอรแ์ลนด ์

 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในคา่ทวัร)์  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค หน่ึงในเมืองท่องเท่ียว

ส าคญัของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด(์Switzerland) มีภูมิ

ประเทศท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มีแม่น ้าและทะเลสาบ 

น าท่านเดินชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆของเมืองซรูิค โบสถ ์

Fraumünster เป็นหน่ึงในสี่โบสถห์ลกัของเมืองซูริค โบสถ ์

Grossmünster เป็นโบสถนิ์กายโปรแตสแตนทท่ี์มีจุดเด่นอยู่

ท่ีเป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมนั ชอ๊ป

ป้ิง ยา่นถนน Bahnofstrasse ยา่นธุรกิจของเมืองซูริค เป็น

ถนนคนเดินขนาดใหญแ่ละยงัเป็นถนนส าคญัท่ีเชื่อมต่อกบั

รถรางไม่เพียงแต่นักท่องเท่ียวเท่าน้ันท่ีชื่นชอบแต่คนใน

ละแวกน้ีเองก็ชอบมาเดินซื้ อของกนัอยา่งไม่ขาดสาย มีให้

เลือกตั้งแต่เสื้ อผา้เครื่องประดบั รา้นของท่ีระลึกเช่น

ช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ชมความงามของยา่น

เมืองเก่าซูริคบนฝัง่แม่น ้าลิมตั ขึ้ นไปชมวิวของเมืองซูริคมุม

สูง บนป้อม Linderholf ซ่ึงเป็นป้อมโรมนัโบราณสมยั

ศตวรรษท่ี 4 จากน้ันใหท้่านเดินเล่น ยา่นเมอืงเก่าซูรคิ 

(Zurich Old Town) ท่ีเต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงาม ได้

เวลาสมควรออกเดินทางโดยรถไฟสู่กรุงเบิรน์ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ (ไม่รวมในคา่ทวัร)์  

พกัท่ี Hotel City am Bahnhof เบิรน์ 



 

 

 

วนัที่เจด็ เบิรน์ – สนามบินซูรคิ – กรุงเทพฯ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ สู่สนามบินซูรคิ ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึ่ง 

 

 

13.50 น ออกเดินทางกลบักรุเทพฯ โดย TG971  

วนัที่แปด กรุงเทพฯ 

06.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะของเงนิบาทที่
ไม่คงที ่การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปล่ียนแปลงนี ้ทางบริษัทฯ 
จะยึดถือผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 

หมายเหตุ : การยื่นวซี่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์ทุกท่าน 

ค่าทัวรต์่อท่าน : ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)   
กรุ๊ปเดินทาง 4 ทา่น 

กรุ๊ปเดินทาง 6 ทา่น 

กรุ๊ปเดินทาง 8 ทา่น 

กรุ๊ปเดินทาง 10 ท่าน 

 

99,900.- 

89,900.- 

84,900.- 

79,900.- 

การจองทัวร ์ 
➢ หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อ

ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตาม

วนัที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี ้

 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแลว้หกัท่านละ 2,600 บาท) 
✓ ค่าโรงแรมที่พกั 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
✓ ตัว๋รถไฟสวิสแทรเวลพาส ชั้น 2  จ านวน 6 วนั  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 



 

  

✓ หวัหน้าทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินทา่นละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์



 

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย (ท่านละ 1,500.- บาท ตลอดทริป) 
 ค่าอาหารกลางวนั และอาหารค า่ 
 ค่ากิจกรรม รถไฟ/กระเชา้ ข้ึนเขาตา่งๆ  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออก

ล่วงหน้า ซ่ึงเป็นไปตามกฎของสายการบิน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ย 50% 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 7-15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หน้าตอ้ง

มีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภายในหนังสือเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสอืเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวีซา่ดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวซี่าของทา่น)  

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

สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและตอ้งไม่ซ ้ากบั

รูปวีซ่าท่ีมใีนเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวั

บรรจงไวด้า้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมึก และอย่าใหรู้ปมีรอย

ลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถา่ยใหม่) 

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

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง 

ขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ 

อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่

รบัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออก

ค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 เดือน  



 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริม่ท างานและ

ช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็น

กรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

(สถานทูตไม่รบัเอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจาก

วนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

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

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อ

รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

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

เสียชีวิต) 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิ่มเติม 

 



 

*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงท่ียื่นวี
ซ่ากรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเด่ียวเทา่น้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหน้า เพื่อแจง้ให้

สถานทูตรบัทราบ*** 
****************************** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและ

ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่

อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน

เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมือง

ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน และประกนัการเดินทางแบบกลุ่มมีจะชดใชใ้หใ้นวงเงิน

ไม่เกิน 5,000 บาท ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ประกันภัยการ

เดินทางท่ีบริษัททวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว บริษัทฯแนะน าใหท้่านท าประกนัการสูญหายของกระเป๋าเดินทาง

ระหวา่งการเดินทาง  
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 


