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Direct Switzerland 8 D 5 N (TG) 
ซูริค ซุก เบิรน์  เจนีวา มองเทรอซ ์ โลซานน์ เบียล กรินเดลวลัด ์ 

อินเทอรล์าเก้น เลาเทอรบ์รนุเนน สเตทเชลเบิรก์  ลเูซิรน์ 

พิเศษ ขึน้ 3 ยอดเขา  เฟียรส์ จงุเฟรา และชิลธอรน์ 

 

 
 

 



   

 
 
 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู  
21.00 น.    พรอ้มกนัที ่ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D สาย

การบนิไทย (TG) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง ซูริค – ย่านดาวน์ทาวน์ซูริค – ถนนบานโฮฟสตราสเซอ – ซุก -  เบิรน์ – บ่อหมี – ย่านเมืองเก่า
กรงุเบิรน์ - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ – เบียล 

00.35 น.        ออกเดนิทางสู่ เมืองซูริค โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG970 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่งบนิ) 

06.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง แล้วน าทุกท่านออก
เดนิทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) โดยรถโคช้เพื่อเทีย่วชม ย่านดาวน์ทาวน์ซูริค  (Downtown Zurich) ที่
เป็นศูนยก์ลางรวมทุกสิง่ทุกอยา่งของเมอืงเอาไว ้เป็นย่านทีม่ากมายดว้ยชาวเมอืงและนักท่องเทีย่ว ถนน
หนทางมทีัง้คนและรถราง ชมบรเิวณ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) พืน้ทีท่ีม่ชี ื่อเสยีง
เพราะเป็นถนนสายหลกัแห่งการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมระดบัโลกที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสนิค้าและ
รา้นคา้หรหูรา ถนนสายยาวกว่า 1 กโิลเมตรท าใหน้กัชอ้ปจากทัว่โลกหลงใหลจนเดนิไปกลบัรอบสองรอบ
ไมม่เีหนื่อย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองซูริค ทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และไดถู้กใชเ้ป็นทีท่ าการรฐับาล
สาธารณรฐัซูรคิ จนถงึปี 1798 เป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ทีไ่ม่ควรพลาดชมเมื่อมาถงึซูรคิ ใหท้่านาไดช้ม
ความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ทีต่ัง้อยู่ทางทศิใต้
ของเมืองซูริค เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมถึง 1 ,829 
ตารางกโิลเมตร แถมดว้ยววิของตวัเมอืงซูรคิรมิทะเลสาบทีส่วยไม่
เป็นรองทีไ่หนทีช่วนใหอ้ยากอยูช่มววินี้ไปนานๆ น าท่านนัง่รถโคช้

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 
 
 

 

สู่ เมือง ซุก (Zug) เมอืงเลก็ๆ ที่มอีดตีมายาวนานตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 พาท่านชม ย่านเมอืงเก่า ที่
น่าสนใจมาก ทัง้แนวอาคารบา้นเก่าแก่ทีส่รา้งกนัตัง้แต่ยุคกลาง จตุัรสักลางเมอืง และน ้าพุที่ตกแต่งดว้ย
รูปปั้นสวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มใีห้ชมมากมายในเมอืงซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมอืงคอื หอ
นาฬกิาสงู 25 เมตร ทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่13 แต่ยงัคงท าหน้าทีบ่อกทัง้เวลา วนัที ่และขา้งขึน้ขา้งแรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไมผ่ดิเพีย้น ในยา่นเมอืงเก่านี้ยงัมโีบสถส์ไตลโ์กธคิ และปราสาทเก่าแก่ใหไ้ดช้มกนัดว้ย    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ กรงุเบิรน์ (Bern) อีกหนึ่งเมอืงที่ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดนิทาง

มายงัสวติเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยบ้านเรอืนใน
บรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมอืงเก่าทัว่ไป น าท่านชมเมอืงเก่ากรุง
เบริน์ รวมถึง หนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงเบริน์ที่ บ่อหมี (Bear 
Pit) ซึ่งจะได้เหน็หมตีวัใหญ่ในบ่อลกึที่สรา้งจ าลองถิ่นที่อยู่อาศยัตาม
ธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเล่นเที่ยวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น 
(Bern Old Town)  เพื่อชมบ้านเรอืนตัง้แต่สมยัยุคกลางทีย่งัคงเสน่ห์
ของเมอืงเก่าอยู่ไม่คลาย บนถนนอฐิสายเก่าเราจะเหน็น ้าพุอยู่หลายจุด
ซึ่งตกแต่งด้วยรูปปั้นสไตล์เรเนสซองส์แตกต่างกนัไปในแต่ละจุดที่พบ

เหน็ ส าหรบัแลนด์มารก์ในย่านเมอืงเก่าต้องขอยกใหก้บั หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บน
หอคอยที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1218 และถอืเป็น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในสวติเซอรแ์ลนด์ ในทุก
ชัว่โมงจะมเีสยีงดนตรพีรอ้มตุ๊กตาทีอ่อกมาเต้นระบ าใหน้ักท่องเทีย่วไดห้ยุดชมกนั นอกจากนี้ยงัมอีาคาร
รฐัสภา โบสถ์ และอาคารเก่าแก่มากมายที่เป็นส่วนส าคญัท าให้เมอืงเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโก้ในปี 1983 ในย่านเมอืงเก่านี่เองยงัเป็นที่ตัง้ของบา้นนักวทิยาศาสตรช์ื่อก้องโลกอย่าง 
ไอน์สไตน์ ทีเ่คยพ านักอยู่ทีก่รุงเบริน์แห่งนี้ในช่วงปี 1903 – 1905 และแมจ้ะผ่านมานานกว่า 115 ปีแลว้ 
แต่กไ็ดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งด ีแลว้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองเบียล (Biel)  

        เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม  เจนีวา – น ้าพเุจดโด – นาฬิกาดอกไม้ - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน์ – ศาลาไทย  – 

มหาวิหารโลซานน์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) อกีหนึ่งเมอืงใหญ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงศูนยก์ลางการค้า
และเศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศ และยงัเป็นเมอืงที่เป็นที่ตัง้
ขององค์การนานาชาติมากที่สุดในโลกอกีด้วย ท าให้ได้รบัยก
ย่องเป็นเมอืงนานาชาต ิเจนีวายงัไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีป่ระชากร
มคีวามเป็นอยู่ที่ด ีมคีุณภาพชวีติที่ดเีลศิเป็นอนัดบัทื่ 2 ของ
โลก น าทุกท่านเที่ยวชมโดยรอบเมอืงเจนีวา ชม ทะเลสาบ
เจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของ



   

 
 
 

 

ทวปียโุรป โดยกนิพืน้ทีอ่ยูใ่น 2 ประเทศคอื ฝรัง่เศสและสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ยอดนิยม ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยและใสสะอาด พรอ้มด้วยววิและบรรยากาศดีๆ  รมิทะเล ชมแลนด์
มารก์ส าคญัอย่าง น ้าพเุจดโด (Jet d’Eau) น ้าพุที่สูงทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวาที่
ใครๆ ต่างกต็อ้งแวะมาชม แลว้น าท่านถ่ายรปูกบั นาฬิกาดอกไม้ ที ่สวนองักฤษ (Jardin Anglais) มุม
ยอดฮติที่ใครๆ ก็ต้องแวะมาถ่ายรปู ดว้ยการจดัสวนดอกไมใ้หเ้ป็นรปูหน้าปัดนาฬกิา โดยใชด้อกไมก้ว่า 
6.500 ตน้ในการตกแต่งซึง่จะเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามฤดกูาล 
  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
                    ออกเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) อกีหนึ่งเมอืงสวยมากประวตัศิาสตรน่์าตามหา ตวัเมอืงมอง

เทรอซต์ัง้อยูท่างฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดยีวกนักไ็ดเ้หน็ววิของเทอืกเขาสูง 
เพราะตัง้อยูต่นีเทอืกเขาสวสิแอลป์ แต่อุณหภูมคิ่อนขา้งอุ่นกว่า
เมอืงในแถบเทือบเขา ไม่หนาวมากแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม 
ตวัเมอืงแม้จะค่อนข้างเล็กแต่ก็ทดแทนด้วยอาคารบ้านเรอืน
สวย ทิวทัศน์งาม และแลนด์มาร์กส าคัญของสวิส น าท่าน
ถ่ายรปูกบั ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณ
หนึ่งในอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัว
ปราสาทตัง้อยูบ่นเกาะเลก็ๆ รมิทะเลสาบ ตวัปราสาทนัน้เป็นแบบยุคกลางทีผ่สมผสานระหว่างหนิและไม ้
แม้จะเก่าแก่แต่ก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ให้คงสภาพเดมิเมื่อยงัรุ่งเรอืงเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องโถงใหญ่ที่
สามารถจุคนไดก้ว่า 200 คน หอ้งนอนหลกั หอ้งสวดมนต์ และคลงัเก็บอาวุธโบราณ ปราสาทนี้เหน็แล้ว
อาจจะคุน้ตาเพราะปราสาทชลิยองนี้เองทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การต์ูนชื่อ
ดงั "ลติเติ้ล เมอรเ์มด" (The Little Mermaid) จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เทีย่วชม
เมอืงสวยๆ สดูอากาศบรสิุทธิ ์ผ่อนคลายไปกบัเมอืงสงบทีอ่ดัแน่นดว้ยทวิทศัน์แสนงาม เมอืงโลซานน์ยงั
เป็นเมอืงส าคญัส าหรบัประชาชนชาวไทย เพราะเมอืงโลซานน์เป็นเมอืงที่มากด้วยความทรงจ าและมี
ความผูกพนักนัมายาวนาน ด้วยเป็นเมอืงที่พ านักในวยัเดก็ของ "พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช" รชักาลที่ ๙ ชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่ตัง้อยู่บน สวนสาธารณะเดอน็องตู 
(Denantou Park) ซึง่หนัหน้าไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่าสมสถานะการ
เป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ศาลา
ไทยสทีองถูกออกแบบอยา่งวจิติรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
6 เมตรและสงู 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ม่ว่าใครผ่านมากอ็ดมองอย่างชื่นชมไม่ได ้ผ่านชม มหาวิหารโล
ซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวหิารส าคญัของโลซานน์ที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมอืง สงัเกตุ
เหน็ได้ง่ายดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวหิารเก่าแก่แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1235 สวยงดงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ทีด่า้นหน้านัน้กถ็อืเป็นผลงานศลิปะชัน้
น าของยโุรปโลยทเีดยีวแลว้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองเบียล (Biel)  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดียวกนั  



   

 
 
 

 

 
วนัท่ีส่ี  กรินเดอรว์ลัด ์– ภเูขาเฟียรส์ – อินเทอรล์าเก้น  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุง่หน้าสู่ กรินเดอวลัด ์(Grindelwald) อกีหนึ่งหมู่บา้นเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาทีต่ ัง้อยู่บรเิวณตนี
เขาทีค่วามสูง 1,034 เมตร แลว้น าท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ไปบน ภเูขาเฟียรส์ 
(First Mountain) ภูเขาที่สูง 2,166 เมตร ให้ท่านได้ชมทศันียภาพสวยๆ ของทัง้ตวัเมอืงด้านล่าง 
เทอืกเขาสงูทีร่ายลอ้ม และถ่ายรปูคู่กบัววิสวยๆ กนัอยา่งเตม็ที ่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนภเูขาเฟียรส์ (อาหารพ้ืนเมือง)  
 นัง่กอนโดล่าลงจากภเูขาเฟิรส์มายงัเมอืงกรนิเดอวลัด ์ 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) หนึ่งในเมอืง
จดุหมายท่องเทีย่วส าคญัของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงที่
เชื่อมการเดนิทางต่อไปยงัจุดหมายต่อไปไดง้่าย เมอืงอนิเทอรล์าเก้น
นัน้มีความสูงที่ระดับ 566 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล สวยด้วย
ทศันียภาพทีส่วยงามทัง้ภเูขาสงูทีร่ายลอ้มและทะเลสาบ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีห้า รถไฟสายจงุเฟราบาห์เนน – ยอดเขาจงุเฟรา – เลาเทอรบ์รนุเนน – น ้าตกสเตาบบ์าค – อินเทอร์
ลาเก้น   

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อขึน้ รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึ้น
ไปยงั ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า 
“Top of Europe” นัน่คอืเป็นจดุทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปดว้ยความสูงสุดถงึ 
3,466 เมตร และระหว่างนัง่บนรถไฟนัน้เรากจ็ะไดช้มทัง้ป่าไม ้ทุ่ง
หญ้าและอุโมงค์ที่มกีารขุดสร้างกนัมาตัง้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 
รวมถงึบา้นทีส่รา้งในสไตลส์วสิทีจ่ะเหน็ไดเ้ป็นระยะ และเมื่อขึน้ ไป

ถงึยอดเขาจงุเฟรา แน่นอนว่าสถานทีย่อดฮติขนาดนี้เราจะไดพ้บกบันักท่องเทีย่วเตม็ลานกวา้งเหนือหน้า
ผาทีเ่ป็นจุดชมววิ รอบขา้งสวยงามแทบลมืหายใจด้วยหมิะบนยอดเขา ให้ท่านไดเ้ล่นและสมัผสัหมิะกนั
อย่างเต็มทีแ่มจ้ะไม่ใช่ฤดูหนาวกต็าม น าท่านชม ธารน ้าแขง็ หรอื กลาเซียร ์(Glacier) ทีม่ขีนาดใหญ่
ตระการตา ทีบ่นยอดเขาแห่งนี้ยงัม ีอโุมงคน์ ้าแขง็ (Ice Palace) ใหเ้ป็นอกีหนึ่งสสีนัในการเทีย่วจุงเฟรา 
มกีารตกแต่งอุโมงคเ์ก่าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชวนตื่นเตน้  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุงเฟรา 
(อาหารพ้ืนเมือง)  

น าท่านขึน้รถไฟที่อกีดา้นหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดนิทางจากจุง
เฟราสู่เมอืงเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทางแวะเปลี่ยนรถไฟที่



   

 
 
 

 

สถานีไคลนฺไชเดด็ จดุเปลีย่นและต่อรถไฟทีพ่ระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ของประเทศไทยเคยเสดจ็มาเยอืน
เมื่อปี 2440 จากนัน้นัง่รถไฟต่อสู่ เมืองเลาเทอรบ์รนุเนน (Lauterbrunnen) อกีหนึ่งเมอืงกลางหุบเขา
ที่มากด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติและมขีุนเขาสูงตระหง่านรายล้อม ตวัเมอืงเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากแต่
เพยีบพรอ้มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอากาศบรสิุทธิ ์และยงัเป็นเมอืงทางผ่านไปยงั
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเทือกเขาแอลป์บรเิวณนี้อีกด้วย น าท่านแวะถ่ายรูปที่ น ้าตกสเตาบ์บาค 
(Staubbach Falls) น ้าตกแห่งนี้เป็นน ้าตกทีต่ดิอนัดบัน ้าตกทีส่งูทีสุ่ดล าดบัที ่3 ของสวติเซอรแ์ลนด ์ดว้ย
ความสูงถงึ 297 เมตร ถอืเป็นหนึ่งในน ้าตกชื่อดงัของเมอืงและเป็นแลนด์มารก์ทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดแ้วะ
เวยีนผ่านมาทีเ่ลาเทอรบ์รุนเนน ตวัน ้าตกน ้าเป็นแบบทิ้งตวัดิง่ลงมาตรงๆ จากหน้าผาสูง ท าใหบ้างส่วน
ฟุ้งกระจายเป็นละอองเมื่อมาถงึดา้นล่าง ยิง่ท าใหดู้สวยและน่าชมมาก  แลว้นัง่รถโคช้ต่อสู่เมอืง อินเทอร์
ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเทีย่วชมเมอืงสวยทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสงูแห่งนี้ ซึง่นอกจากเทอืกเขาใหญ่
แลว้ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ยงัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูร่ะหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ้านเรอืนในเมอืงส่วนใหญ่จะสรา้งดว้ยสไตลส์วสิทีส่วยและดู
อบอุ่นใหเ้ราไดซ้มึซบัและสมัผสักบัความเป็นสวติเซอรแ์ลนดอ์ย่างเตม็ที ่ทัง้หมดรวมกนัแลว้ท าใหเ้มอืงนี้
น่าสนใจและบรรยากาศดจีนกลายเป็นเมอืงรสีอรท์พกัรอ้นตดิอนัดบัตน้ๆ เลยทเีดยีว  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Spycher Interlaken Restaurant (อาหารพื้นเมือง) ใหท้่านได้
ทานอาหารไปพรอ้มกบัชมโชว์พืน้เมอืงน่าตื่นตาของสวติเซอรแ์ลนด ์ไม่พลาดกบัเมนู ฟองดวูชี์ส แสน
อรอ่ยใหท้่านไดล้ิม้ลอง 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีหก สเตทเชลเบิรก์ – ยอดเขาชิลธอรน์  – ลเูซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรียสิ์งโต 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ เมืองสเตทเชลเบิรก์ (Stechelberg) หมู่บา้นเลก็ๆ ทีเ่ชงิเขาแแอลป์ เพื่อขึน้ เคเบิล้ คาร ์ทีจ่ะ

น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาชิลธอรน์ (Schilthorn) ใหทุ้กท่านไดช้ื่นชม
ทศันียภาพแสนตื่นตาที่ความสูง 2,970 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
สดูอากาศบรสิุทธิพ์รอ้มชมเทอืกเขาน้อยใหญ่ละลานตา และทีย่อด
เขาชลิธอรน์นี่เองที่เราจะสามารถชมววิแบบพาโนราม่าของยอด
เขาชื่อดงัทัง้หลายพรอ้มๆ กนัไดเ้ลย ตัง้แต่ยอดเขาทติลสิ ยอดเขา
จงุเฟรา ยอดเขาไอเกอร ์และยอดเขาเมนิช ์และดว้ยการทีเ่คยเป็น

สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์สายลับชื่อดับ เจมส์ บอนด์ 007 ท าให้ยอดเขาแห่งนี้ยิ่งโด่งดังและมี
นกัท่องเทีย่วมาเยีย่มเยยีนไม่ขาดสายตลอดปีเลยทเีดยีว 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  



   

 
 
 

 

น าท่านนัง่รถโค้ชต่อไปยงั ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงเลก็ๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิฝัง่ 
“ทะเลสาบลเูซริน์” (Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุกฤดูกาล และ
นอกจากทวิเขาแลว้ลเูซริน์ยงัมป่ีาไมค้่อนขา้งหนาแน่นและทุ่งหญ้า
กว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดงีามของลูเซริ์นคอืเป็นเมอืงที่
ยงัคงอนุรกัษ์ความเก่าแก่ของพื้นที่ไว้ได้อย่างดี น าท่านเที่ยวชม
เมอืงลูเซริน์ ทัง้ สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดู
ไม่เหมอืนสะพานและมอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ทีว่่าไม่เหมอืน
สะพานกเ็พราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน ้า แต่จรงิๆ แล้ว
สรา้งขึน้เพื่อใชข้า้มไปมาระหว่างสองฝัง่แม่น ้ารอยซ ์(Reuss River) ถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งโต  (Lion 
Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอกีชิน้ของลูเซริน์ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึและเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหาร
หาญชาวสวสิซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากกว่า 700 คนที่ออกรบและเสยีชวีติในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกดิ
สงครามปฏวิตัยิุคพระเจา้หลุยส์ที ่16 ซึง่เป็นการเจาะเนื้อหนิและแกะสลกัขึน้รูปเป็นประตมิากรรมสงิโต
ตวัใหญ่สวยงามมากแมจ้ะมใีบหน้าโศกเศรา้ดงัทีว่่า 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Grand Europoe หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีเจด็ ซูริค - สนามบินซูริค  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
13.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
 
วนัท่ีแปด สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
07.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ!!!ในกรณีท่ี 3 ยอดเขาในโปรแกรมปิด (Schilthorn, Grindelwald First,) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนการขึ้นยอดเขาตามความเหมาะสม ตามพีเรียทข้างต้น 
*** 1-8 Nov’19 ปรบัข้ึนยอดเขา (Schilthorn /Jungfrau /Rigi)*** 
*** 8-16/16-22 Nov’19 ปรบัข้ึนยอดเขา (Glacier 3000  /Jungfrau /Rigi)*** 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

                                  วนัเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 

1 – 8 พ.ย. 62 
8 – 16 พ.ย. 62 
16 – 22 พ.ย. 62 

***เป็นพเีรยีดทีม่กีารปรบัเปลีย่นการขึน้ยอดเขา*** 

65,900 22 – 29 พ.ย. 62 
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 

ธนัวาคม 

6 – 13 ธ.ค. 62 

13 – 20 ธ.ค. 62 

20 – 27 ธ.ค. 62 



   

 
 
 

 



   

 
 
 

 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG) 
✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 



   

 
 
 

 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 
✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  
✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  



   

 
 
 

 

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภูมลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบั
ทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 



   

 
 
 

 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง เก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................E-Mail………………………………………………….. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 


