
       
 
 
 
 
 
 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเท่ียว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวิสเซอร์แลนด์ 
เที่ยวอนิเทอร์ลำเก้น เมืองสวยท่ีถูกใจโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน ้ำ และฟ้ำครำม 

นั่งรถรำง HARDER KULM ขึน้กระเช้ำ CABRIO สู่ยอดเขำ STANSERHORN กระเช้ำโรแตร์ เขำทิตลสิ 
เยือนเมืองเก่ำกรุงเบิร์น ล่องเรือชมทะเลสำบเบรียนช์ เมืองเก่ำ สไตน์อมัไรน์ ลูเซิร์น 

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ท่ีพกัมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญงำนและกำรบริกำรสุดประทับใจ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  24 มิถุนำยน - 2 กรกฎำคม  / 22-30 กรกฎำคม / 11-19 สิงหำคม  

9-17 กนัยำยน 2565              **ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป** 
วันแรกของกำรเดินทำง (1) สุวรรณภูมิ - ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)  

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ D ประตู 2  
สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่าง ๆ 

 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2) ซูริค - เบิร์น - La Chaux-de-Fonds - โลซำนน์ 

01.05 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ โดย สำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970 
 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 2 ชม. เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
 เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลงัจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั้งรับ

สัมภาระเรียบร้อยแลว้  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของเมือง
เบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ไดม้าจากการท่ีท่านดยุดแห่งเบิร์ตโทลต์ท่ี 5 แห่งชาริงเกนตั้งซ่ือสัตวต์วัแรกท่ี
ท่านพบขณะออกล่าสัตว ์ชม บ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น" ให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็น
ท่ีระลึก เมืองแห่งน้ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างตี จนไดรั้บการยกย่องจากองคก์าร UNESCO ของสหประชาชาติ 
ให้เป็น "เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก" น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนำฬิกำไซท์ กล็อคเค่นทำร์ม หอ
นาฬิกาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี "โชว"์ ให้ดูทุกชั่วโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัย่าน
การคา้มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบนัซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านดอกไม ้และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเช ถนนท่ีมีระดบั
สูงสุด ๆของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเช ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตลบ์ร็อค 
เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200 -300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนน



สายส าคญักลางเมืองท่ีมีน ้าพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดบัไปทัว่เมือง ซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสัญลกัษณ์รูปป้ันแตกต่างกนัไป
จนไดรั้บการขนานนามว่า "City of Fountains"  
 
 
 
 

  
 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์นำฬิกำ (La Chaux de Fonds)  เมืองแห่งนาฬิกา เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมซ่ึงผลิต
กลไกนาฬิกาท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพสูงสุดในโลกซ่ึงตั้งอยู่บนภูเขาสูงใกล้ๆ  จากเมืองเนอชาแตล มีการจดัแสดง
นิทรรศการท่ีหลากหลาย ตั้งแต่นาฬิกาท่ีผลิตขึ้นในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม และนาฬิการุ่นเฉพาะพิเศษซ่ึงมีราคา
สูงกว่าหลายแสนยูโร พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีรายลอ้มไปดว้ยสวนท่ีมีออร์แกนท่ีส่งเสียงกร่ิงจากระฆงัทุกชั่วโมง และผงั
เมืองท่ีมีความเที่ยงตรงเหมือนกบัช่ือเสียงท่ีเป็นเมืองแห่งการผลิตนาฬิกา 

  
    
 

 
   
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโลซำนน์ (Lausanne) เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ี
ประทบัของสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางฯ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั 
ศาลาไทย ท่ีสวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมงัค ์

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  MOVENPICK HOTEL LAUSNNE หรือเทียบเท่ำ 
 
 
  
 
 
 

วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3) มองเทรอซ์ - ปรำสำทชิลยอง – แทซ - เซอร์แมท – ซุนเนกำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montrux) น าท่านถ่ายรูปดา้นปราสาทท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงในสวิสเซอร์แลนด์ 
ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 บนฐานเดิมของ



โรมนั เป็นท่ีอยูข่องเคาร์ทแห่งซาวอย ตลอดช่วงยคุกลาง จากนั้นไดมี้การผลดัเปล่ียนผูค้รอบครองหลายต่อหลายคร้ัง 
ปราสาทชิลยองแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด ์ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท 
ยอดนิยมท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ ยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิง แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอด เขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่า
เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่จุด ชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงของเมืองเซอร์แมท ซุนเนกำ ดว้ยความสูง 2288 เมตร การขึ้นไปยงั
ซุนเนกานั้น เราจะนัง่รถรางใตดิ้นลอดอุโมงคข์ึ้นไป เม่ือขึ้นไปถึงซุนเนกา ท่านจะไดพ้บกบัร้านอาหาร ท่ีมีระเบียง
นัง่พกั นัง่รับประทานอาหรพร้อมชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นจากจุดนั้น ...สมควรแก่เวลา น าท่านลงสู่ตวั เมือง
เซอร์แมท อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย ณ ถนน BAHNHOFSTRASSE ถนนท่ีสองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก บา้นเมืองส่วนใหญ่ในเมือง เซอร์มทัท์ส่วนใหญ่จะ
สร้างในสไตล์ของสวิสชาเล่ย ์ดา้นล่างมกัเป็นร้านขายของ ชั้นบนจึงเป็นท่ีพกัอาศยัเม่ือเดินไปเร่ือย ๆ จะถึงถนน 
Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน ้ำพุ Ulrich Inderbinen ท่ีสร้างไวเ้พ่ือเป็นเกียรติแก่นกัปืนเขาระดบัต านาน...  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  AMBASSSADOR HOTEL ZERMATT หรือเทียบเท่ำ 
   

วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง (4)  เซอร์แมท – เลำเทอร์บรุนเนิน - อินเทอร์ลำเก้น  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เลำเทอร์บรุนเนนิ หมู่บา้นเลก็ๆในรัฐเบิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์อยูต่รงสันเขาลึกลงมาจาก 
Interaken ประมาณ 12 กิโลเมตร ดว้ยธรรมชาติรอบๆท่ีงดงามเหมือนดัง่ภาพวาด ท าให้ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นยอดฮิตสุด
คิ้วท ์ท่ีถา้คดิจะมาสวิตเซอร์แลนด ์ตอ้งลิตส์ท่ีน่ีไวใ้ห้ได ้มนัตอ้งมาจริงๆ  จากนั้นน าท่านสู่ น ้าตกสเตาบบ์คั 
(Staubbach Fall) เป็นน ้าตกท่ีตกลงมาในแนวด่ิงจากผาหินสูงเหนือหมู่บา้น หนา้ผาน้ีสูงประมาณ 300 เมตร ซ่ึงเรา
สามารถมองเห็นน ้าตกชเตาบบ์าค ไดจ้ากใจกลางหมู่บา้น จากสถานีรถไฟเดินไปท่ีน ้าตกใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ใน 
ฤดูร้อนเราสามารถเดินขึ้นไปดา้นบนน ้าตกได ้ซ่ึงจะเป็นบนัไดและอุโมงคไ์ปดา้นหลงัของน ้าตก เน่ืองจากน ้าท่ีตก
ลงมาจากหนา้ผาท่ีสูงท าใหเ้ป็นละอองน ้าลอยอยูใ่นอากาศเป็นวงกวา้ง ก่อนท่ีจะตกลงมาบนพ้ืนดา้นล่าง  
 
 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนจุดชมวิว พร้อมชมวิวแบบพำโนรำ 



เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงามเสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบ
ลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน จากนั้นน าท่าน
เดินเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ณ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซ้ือ
นาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นตน้, ช็อคโกแลต, มีดพบั 
Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี
เคยีร์ชโฮฟเฟอร์ และใกลก้นันั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  LINDNER BEAU RIVAGE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 

วันทีห้่ำของกำรเดินทำง    (5)  อินเทอลำเก้น – HARDER KULM – SIGRISWILL – ISWLTWALD -แองเกิลเบิร์ก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ Harder Kulm โดยรถราง เป็นภูเขาทางตอนบนของเมือง Interlaken ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมวิวบน
ยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นเมือง Inerlaken ไดท้ั้งเมือง พร้อมดว้ยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบท่ีขนาบขา้งเมืองไว ้ไดแ้ก่ 
Thun Lake ทางทิศตะวนัตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวนัออก พร้อมดว้ยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุดอลงัการ
ไดแ้ก่ Jungfrao, Eiger และ Monch อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัทศันียภาพอนัสวยงาม  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ สะพำนแขวน (Sigriswill) เป็นสะพานแขวนท่ีมีทางเดินความยาวกว่า 340 เมตร แขวนอยูบ่นความ
สูง 180 เมตร เช่ือมต่อระหว่างหมู่บา้นสองหมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้น Aeschlen และ Sigriswil และท่านยงัสามารถเห็น
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบ Thun Lake และเทือกเขาเบอร์นีสอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อิเซล์ทวำลด์ 
(Iseltwald) เป็นหมู่บ้านสไตล์สวิสชาเล่ต์ท่ีมีความสวยงามและเงียบสงบสัมผัสบรรยากาศท่ีสวยงามของวิว
ทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์...สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐ
ออบวลัเดิน ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอลป์ มีจุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  H+HOTEL & SPA ENGELBERG หรือเทียบเท่ำ 



 
 
 
 
 

 
 

วันทีห่กของกำรเดินทำง (6) แองเกิลเบร์ิก - ยอดเขำทิตลิส - ลูเซิร์น  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเชา้โรแตร์ท่ีหมุนได ้360 องศา สู่ ยอดเขำทิต

ลิส ท่ีมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเล่นสกีเป็นจ านวนมาก 
น าชม ถ ำ้น ้ำแข็ง Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร มีน ้าแขง็ปกคลุมตลอด
ทั้งปี 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเชิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์สวิสเซอร์แลนด์ 
เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า "หลงัคาแห่งทวีปยุโรป" (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลบั
แซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม เป็นเมืองท่ีมีการรวมตวัของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น3 เขต
ปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ น าท่านชมสะพำนไม้ซำเปล (Chapei bridge) 
เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายเุป็นร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น ชม อนุสำวรีย์
สิงโตหิน (The Lion Monument) ท่ีแกะสลักอยู่บนหน้าผา  ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่โดยสร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนดใ์นดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ท่ี
เสียชีวิตไปในประเทศฝร่ังเศส 
 
 
 
 

 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  



ที่พกั  RADISSON DLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 

 
วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7)  ลูเซิร์น – ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น - ซูริค 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น ตั้งอยู่ในต าบล Nidwalden ใกล ักบัชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงท่ี 1,898 
เมตร น าท่านขึ้น กระเช้ำ "Cabrio" กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก และยงัเป็นกระเชา้ท่ีมีถึง 2 ชั้น ท่ีมา
ของช่ือมีความหมายมาจากค าว่า "Cabriolet" หรือ "Convertible" ซ่ึงหมายถึง คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา 
Mount Stanserhom สองขา้งทางท่านจะสามารถมองเห็นทุ่งหญา้ ฟาร์มสัตว ์เม่ือขึ้นถึงยอดเขาท่านจะไดส้มผสัความ
งดงามของวิวทิวทนั์อนังดงามอยา่งไร้ขอบเขต 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (ZURICH) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสวิส และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด 

เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นเมืองศนูยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ

วฒันธรรมของประเทศ จากนั้นน าท่านสู่ Freitag Flagship Store กระเป๋ารักษโ์ลกท่ีผลิตจากผา้ใบคลุมหลงั

รถบรรทุกท่ีผา่นใชง้านแลว้น ามาดีไซน์ ออกแบบ ตดัเยบ็ ใหม่ จนกลายเป็นกระเป๋าท่ีไดรั้บความนิยมมากๆใน

ปัจจุบนั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ   

1.5 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในเมืองซูริค และใหญ่ท่ีสุดใน

สวิตเซอร์แลนด ์ถนนสายน้ีไม่ใช่ถนนสายท่ีดีท่ีสุดในสวิสอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดในยโุรปดว้ย 



อิสระท่านชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั โดยสองฝ่ังของถนนจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดด์งัมากมาย ทั้งของ

สวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝ่ังถนนจะมีตน้ไมใ้หญ่ปลูกไว้

ตลอดทางมีความร่มร่ืนสามารถเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั SHERATION HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)  ซูริค - สนำมบิน  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท า Tax Refund   
11.30 น.   เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อนเตรียมตวัเช็คอิน  
13.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 971 
 

วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง (9) กรุงเทพฯ   

06.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ    
 
 

********************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพิ่ม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

198,900.- 
188,900.- 
179,900.-
169,900.- 
28,500.- 
38,000.- 

195,900.- 
185,900.- 
176,900.-
166,900.- 
28,500.- 
38,000.- 

196,900.- 
186,900.- 
177,900.-
167,900.- 
28,500.- 
38,000.- 

** อัตรำค่ำบริกำร ท่ีเสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั้นต ่ำ 10 ท่ำน 
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 8-9 ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 30,000.- บำท ** 

 
คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดรั้บคะแนน  

1959 
1859 
1769 
1669 
285 
1603 

1959 
1859 
1769 
1669 
285 
1603 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดรั้บเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดรั้บคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทุก
แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 



 
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ 50 เปอร์เซ็นต์ของรำคำทัวร์ 
  - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
  - ช าระโดยเงินสด 
  - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 
   ช่ือบญัชี  บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด   ธนำคำรกสิกรไทย  
      บัญชีกระแสรำยวัน     เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5 

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง 
 
กำรยกเลิก :    
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหกั 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด 
 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ ่

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืน่เพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่
การท่องเท่ียว 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใช้
รถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผู ้
เดินทางท่านอืน่ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านตอ่ไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

• ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่าย
เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือ
คืนตัว๋ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

• ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู ้
เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเที่ยวเอง 

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะ
คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหท้่านสามารถเขา้
ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

• ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

• ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

• บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

• เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
 
 



 
 

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวีซ่ำ 
 

1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (มีหนา้ว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ้นไป)       
     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 
        อนุญาตให้ลางาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอาย ุใช ้  
        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถาน
ฑูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใชจ้่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจบุนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนา
บตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบคุวามสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบั
ท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  
 


