
 

1  

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22464 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซูริค * เบรมกาเท่น(Unseen) * เบิร์น * ฟาร์มชีสกรูแยร์ * โลซานน์ 
มองเทรอซ ์* ชอมเปเร่ * 1.นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาครัวซ์ เดอ คูเล่ท์(Unseen) * พักเซอร์แมท  

2.นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์นเนอแกรต * อินเทอร์ลาเค่น * 3.นั่งกระเช้า+รถไฟขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา  
ลูเซิร์น * อนุสาวรีย์สิงโต * น้้าตกไรน์ * ซูริค 
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*** พักในหมูบ่า้นเซอรแ์มทและเมอืงอนิเทอลาเคน่ *** 
ออกเดนิทาง เม.ย. – ต.ค.65 (รวมคา่วีซา่+ค่าทปิพนกังานขบัรถ)  

เที่ยวสบายๆ ไม่เรง่รบี...รวมค่ารถไฟและคา่กระเชา้ชมววิ...อาหารทอ้งถิน่, อาหารเอเชยีคณุภาพด ี
รวมค่าใชจ้า่ยตามรายการทวัรท์ัง้หมดไมต่อ้งไปจา่ยเพิม่ (รวมค่า PCR-Test กอ่นกลบัจากสวสิฯ) 

 
 

วันแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซูริค 
21.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  
 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ้านวยความสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซูริค - เบรมการ์เทน - เบิร์น - ฟาร์มชีสกรูแยร์ - โลซานน์   
00.35 เหินฟ้าสูเ่มืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่กรุงซูรคิ) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่

หมู่บ้านเบรมกาเทน่(Bremgarten) เมืองเล็กๆ อันเก่าแก่แห่งนี้อยู่ห่างจากซูริคไปทางตะวันตกประมาณ 20 กม. เมืองเก่าของเบ
รมกาเท่นจะมีถนนคนเดินล้อมรอบทั้งสามด้านของแม่น้้ารอยส์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความส้าคัญของประเทศสวิส เป็น
ศูนย์กลางของหุบเขารอยส์ (Reuss Valley) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอาร์เกา เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่
เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่ยังไม่ถูกท้าลาย มีร้านอาหารหลากหลายและมีการจัดงานรื่นเริงเป็นประจ้า น้าท่านเดินเล่นชมความ
สวยงามของตัวเมืองอย่างจุใจ 

ไดเ้วลาสมควรนา้ทา่นเดนิทางสู ่“กรงุเบริน์”  นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็น
อย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น“มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก”้ชม“เบเรน็กราเบน็หรอืบอ่หม”ี สัตว์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มารค์กาสเซ”ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอด
มลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว น้าชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มี
ระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครมักาสเซ” เต็มไปด้วย
ร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬกิา
ไซ้ท ์กลอ็คเคน่” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่
นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุง
เบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้้าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป 
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เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นา้ทา่นเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้นกรแูยร์(Gruyeres) เมืองกรูแยร์เป็นเมืองเก่ายุคกลางตั้งอยู่ในเขตฟรีบูร์ก และเป็นที่รู้จักกัน
ทั่วโลก เนื่องจากการผลิตชีสที่มีชื่อเสียง มีปราสาท Château de Gruyères สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 น้าท่านเข้าสู่
โรงงานของฟาร์มผลิตชีส La Maison du 
Gruyère ชีสกรูแยร์เป็นชีสสวิสฯ แข็งมีสีเหลืองมี
ต้นก้าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, 
Jura และ Berne แต่หมู่บ้านนี้ผลิตออกมามีรสชาติ
ดีที่สุดจึงได้รับการตั้งชื่อตามเมืองกรูเยร์ น้าท่านชม
ขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก น้า
คณะสูเ่มอืงโลซานน ์นา้คณะชืน่ชมบรรยากาศของ
เมอืงพรอ้มชมตัวเมอืงเกา่ แวะใหท้า่นไดถ้่ายรปูหน้า
พิพธิภณัฑโ์อลมิปิก เมอืงโลซานน ์ตัง้อยูบ่นฝัง่เหนอื
ของทะเลสาบเจนวีา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้ง
หลักแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ “โลซานน์”ยังเป็นเมือง
ที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่
เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโล
ซานน ์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 
พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-
2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้น้าครอบครัวเพียงล้าพังใน
การอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของ
ชาวไทย 2 พระองค์  

ค่้า   บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Novotel Hotel Lausanne Bussigny / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่สามของการเดินทาง(3) โลซานน์ - มองเทรอซ์ - ชอมเปเร(Unseen) - นั่งกระเช้าสู่ครัวซ์ เดอ คูเลท์ -         
                                          เซอร์แมท          
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลาเดินทาง  น้าคณะออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมือง
พักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง
ได้รับสมญานามว่าเป็น“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์   
และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร 
แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ  
“ปราสาทชลิ ลอง”  ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย 
หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 
เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนา้ท่านออกเดนิทางสู่หมู่บ้านชอมเปเร (Champéry) ไข่มุกแห่ง
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แคว้นวาเล่ส์ เป็นเขตสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึง่ของ
บริเวณ เลส์ ปอร์ส ดู โซเลย์ (Les Portes du Soleil) ตัวเมือง
ชอมเปเร ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,050 เมตรจากระดับน้้าทะเลจึงมี
อากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน บริเวณหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยบ้านสไตล์
สวิสฯชาเล่ย์ ที่คุณจะต้องหลงไหลในความงดงาม น้าท่านโดยสาร
กระเช้า ชึ้นสู่จดุชมวิว (Croix de Culet) ในระดับความสูง 2,000 
เมตร ท่านจะเห็นวิวของตัวเมืองที่สวยงาม เทือกเขาแอล์ป ที่เป็นเขต
แดนระหว่างประเทศสวิส และฝรั่งเศส ด้านบนจะมีเส้นทางเดินชมวิว 
และภัตตาคาร ร้านกาแฟ ให้ท่านนั่งชมความงามของเทือกเขาแอล์ปอย่างจุใจ 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร ชมววิแบบพาโนรามาบนยอดเขาครวัซ์ เดอ คเูลท ์
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน้าท่านออกเดนิทางสูห่มู่บ้านแทส(Tasch) น้าท่านนั่งรถไฟขึ้นสู ่“หมูบ่า้นเซอรแ์มทซ”์ Zermatt เมืองตากอากาศที่
สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่
อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้้ามันเข้ามา 
นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ 
อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงาม
ของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมืองเซอร์แมท ซึ่ง
มีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ซึ่งท่าน
สามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท  ชื่นชมกับทิวทัศน์
เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ
ซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขา
ทรง ปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น้าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบ๊ิก ธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก 

ค่้า   บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Ambassador Hotel Zermatt / Sonne Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
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วันที่สี่ของการเดินทาง (4)       เซอรแ์มท – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
     นั่งรถไฟกอร์นเนอแกรต – เบราท์ซี(ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าคณะเดนิสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นัง่รถไฟไตเ่ขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือ
ระดับน้า้ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร
เหนือระดับน้้าทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขา
ทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น้าไปเป็นแบบเครื่อง
เล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  ได้
เวลาสมควรน้าคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้น
ระหว่างทางน้าท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้
ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) 
ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของ
ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลา
สมควรน้าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาใหใ้หค้ณะไดเ้ดินชมเมอืงเซอรแ์มท อยา่งจใุจ นา้ทา่นชมความงามของยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์ จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับ
ทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นเดนิทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee หรือ “ทะเลสาบสีน้้าเงิน” ตั้งอยู่

ในเขต Berner Oberland เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่าขนาดเล็กที่มี
เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดัง 
ในเรื่องสีของน้้าในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จน 
มองเห็นปลาเทราต์ที่แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งนี้จะมีความสวยงามทุกฤดูกาล 
จากนั้นน้าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส 
"ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโก
แล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดย
การน้าเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว    
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พักที่: The Hey Hotel, Metropole Hotel, Interlaken / หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) อินเทอลาเค่น - นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - V-Cable Car - ชูริค - ชมเมือง 
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชมวิว น้้าตกช
เตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือน
เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอด
เขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ 
(Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 
เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่า
เป็น Top of Europe  ชม “ถ้้าน้้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,000 ป ีชมงานแกะสลักน้้าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้้าแข็ง 30 
เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้้าแข็ง 
Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอย่าง
เต็มอิ่ม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจาก
ยอดเขาแห่งนี้    

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น้าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 

นา้ทา่นโดยสารกระเชา้ชมววิเทอืกเขาแอลป์ (THE V-
CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์ว ได้เวลาสมควรนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจ และ การ
ธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้า้ลมิแมท็” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียว
ชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น้าคณะชม
ความสวยงามของโบสถ์ "โบสถเ์ซนต์ปเีตอร"์ โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ใน
ยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้้าลิมแม็ทบริเวณถนน “ลมิแมท็คยี”์  

ค่้า   บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร / น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พกัที:่ Swissotel Hotel Zurich, หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
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วันที่ห้าของการเดินทาง(5) ซูริค - ลูเซิร์น - ชมเมือง – ซุก - ซูริค - ช้อปปิ้ง 
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู ่“เมอืงลเูซริน์” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยว
บันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ น้าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจ
กลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ 
และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆ ทีม่ีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ 
น้าทา่นชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยว
บันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น้าคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร้าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น้าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม 
“สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคา
คลุมตลอดทอดตัวข้าม “ แม่น้้ารุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ 
สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม   
น้าท่านเดินทางสู่ “เมอืงซกุ” (31 กม.) เมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่้ารวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมา

เปิดอ็อฟฟสิ ในแคว้นนี้มากที่สุด ท้าให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่้าท่ีสุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากทีสุ่ด 
ในสวิส)  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน้าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น้าท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้

ลงทุนท้าจุดชมชีวิตสัตว์น้้าใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้า
พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ ได้เวลาสมควรน้าท่านออกเดินทางสู่กรุงซูริค อิสระทุกท่านช้
อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร / น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พัก: Movenpick Hotel Zurich / Dorint Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  ซูริค - น้้าตกไรน์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ  
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าคณะออกเดนิทางเขา้สู่“เมอืงซาฟเฮาสเ์ซน่” Schaffhausen เมอืงชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ  ชมความสวยงามของน้า้ตกไรน์ ซึ่ง
เกิดจากแม่น้้าไรน์สายน้้านานาชาติที่ส้าคัญที่สุดในยุโรป แม่น้้าแห่งนี้เกิดขึ้น
จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นล้าธารเล็กๆ ผ่านลิค
เท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์
กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก้าเนิดแม่น้้า
ไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้า้ตกไรน์
ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 
ได้เวลาสมควรน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น้าคณะเชค็อนิ และท้า TAX 
REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 
วันที่แปดของการเดินทาง (8)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************ 
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์
ผูน้้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 2565 
02 – 09 เม.ย.64 118,900 118,900 113,900 20,900 
08 – 15 เม.ย.65 125,900 125,900 109,900 20,900 
09 – 16 เม.ย.65 125,900 125,900 109,900 20,900 
22 – 29 เม.ย.65  118,900 118,900 113,900 20,900 

30 เม.ย. – 07 พ.ค.65 118,900 118,900 113,900 20,900 
14 – 21 พ.ค.65 118,900 118,900 113,900 20,900 

28 พ.ค. – 4 มิ.ย.65 118,900 118,900 113,900 20,900 
17 – 24 มิ.ย.65 118,900 118,900 113,900 20,900 
09 – 16 ก.ค.65 124,900 124,900 99,900 20,900 
06 – 13 ส.ค.65  124,900 124,900 99,900 20,900 
17 – 24 ก.ย.65  118,900 118,900 113,900 20,900 
07 – 14 ต.ค.65 118,900 118,900 113,900 20,900 
14 – 21 ต.ค.65 118,900 118,900 113,900 20,900 
21 – 28 ต.ค.65 118,900 118,900 113,900 20,900 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่้าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท้าให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
7. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซา่ยโุรปหรอืกลุ่มเชงเก้นวซีา่ และคา่ธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม  
8. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
9. ค่าตรวจ PCR-TEST ก่อนเดินทางกลับจากสวิตเซอร์แลนด ์ 
10. ค่าท้า Vaccine Certificate QR Code   

11. น้้าด่ืมบริการตลอดการเดินทาง 
12. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (8 วัน) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้้ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

*** ต้องการที่นั่งชัน้ธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *** 
กรุณาส้ารองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า 
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5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง มา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ้านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผ ลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส้าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ้าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ้าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส้ารองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ้าที่ต้อง 

การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ

จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท้างานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง

ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส้าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด้าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท้าการ) 

* เด็กต้องท้าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ้าเภอ 
6. ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
8. ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

********************************************************* 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

