
       
 
 
 
 
 
 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวสิเซอร์แลนด์ 

เท่ียวสบำยๆ ไม่เร่งรีบ กบัเมืองสุดน่ำรักริมทะเลสำบเจนีวำ - นียง – เอเวียง – อวีัวร์ 
ขึน้ GLACIER 3000 จดุชมเทือกเขำแอลป์อนังดงำม  

อนิเทอร์ลำเก้น เมืองสวยท่ีถูกใจโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน ้ำ  
พชิิตยอดเขำเจมส์บอนด์ “ชิลธอร์น” พร้อมชมหมู่บ้ำนท่ำมกลำงขุนเขำ มูร์เรน, เลำเทอร์บรุนเนิน 
บินตรงสู่ซูริค โดยสำยกำรบินไทย พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญ และกำรบริกำรในแบบลีลำท่ีเป็นตัวคุณ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 26 ธันวำคม – 2 มกรำคม 2566 **ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป** 
วันจันทร์ที่ 26 ธันวำคม 2565  (1) สุวรรณภูมิ - ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)  

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

  

วันอังคำรที่ 27 ธนัวำคม 2565 (2) ซูริค - เบิร์น - La Chaux-de-Fonds - โลซำนน์ 

00.35 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ โดย สำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970 
 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 2 ชม. เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
06.55 น. 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 SUDER บริกำรท่ำนด้วย เมนูสไตล์สวิสเซอร์แลนด์ กำรันตีคุณภำพด้วย รำงวัล 

MICHELIN BIB GOURMAND 

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

  
    
 

 
   
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆริม
ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ท่ีล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์อลังการด้วยเทือกเขาแอลป์  (Alps 
Montain) น่ีไม่แปลกใจเลยว่าท าไมเมืองน้ีจึงเป็นพกัตากอากาศของคนสวิส น าท่านชมปราสาทท่ีงดงามมากแห่ง
หน่ึงในสวิสเซอร์แลนด ์ 

 
 
 
 
 



ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันพุธท่ี 28 ธันวำคม 2565 (3) มองเทรอซ์ - เจนีวำ - นียง – อีวัวร์ - เอเวียง  - มองเทรอซ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montrux) น าท่านถ่ายรูปดา้นปราสาทท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงในสวิสเซอร์แลนด์ 
ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 บนฐานเดิมของ
โรมนั เป็นท่ีอยูข่องเคาร์ทแห่งซาวอย ตลอดช่วงยคุกลาง จากนั้นไดมี้การผลดัเปล่ียนผูค้รอบครองหลายต่อหลายคร้ัง 
ปราสาทชิลยองแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด์... ได้เวลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวำ เมืองศูนยก์ลางการประชมนานาชาติ น าท่านชมน ้าพุเจทโด อนุสาวรียก์ารรวม
ชาติ และ นาฬิกาดอกไม ้สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองเจนีวา น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่า เพลิดเพลินบนถนนสายเลก็ ๆ 
ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านชอ้ปป้ิงน่ารัก ๆ มากกมาย ท่ีน่ีเป็นจุดก าเนิดความมีชีวิตชีวาของเมือง ท่ีท าให้เจนีวามี
เสน่ห์ไม่เหมือนใคร อิสระท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 

 
กลำงวัน   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนียง เมืองน่ารัก ๆ ริมทะเลสาบเจนีวา เมืองท่าท่ีมีปราสาทโบราณตั้งตระหง่านอยา่ง
สวยงาม มีเสน่ห์และบรรยากาศดี รายลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านล่องเรือ ขา้มไปยงัเมืองอีววัร์ของ
ฝร่ังเศส น าท่านเท่ียว เมืองอีวัวร์ เมืองดอกไมแ้ห่งฝร่ังเศส ชมหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีสร้างในยุคกลาง ท่ีมีอายุกลาง 700 ปี 
และยงัไดร้างวลัชนะเลิศในปี 2006 ในเร่ืองการดูแลรักษาอาคารบา้นเรือนเอาไวอ้ย่างดี ตวับา้นเรือนจะถูกประดบั
ประดาไปดว้ยดอกไม ้ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวลั Four Flower ระดบัยุโรป และ ไดรั้บรางวลั 
International Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งของฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเอเวียง หรือ EVIAN LES BAINS  เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ตน้ก าเนิดน ้าแร่เอ
เวียง น ้ าแร่คุณภาพท่ีส่งออกขายไปทัว่โลก เมืองน้ีถูกคน้พบแหล่งน ้าแร่คุณภาพ ท่ีมีตน้ก าเนินมาจากเทือกเขาแอลป์ 
และไดรั้บการพฒันาน ้ าแร่ของเมืองจน กลายเป็นธุรกิจระดบัโบลก มากนานกว่า 200 ปี น าท่านชมความสวยงาม



ภายในเมือง และ ยงัมีจุดให้เติมน ้ าด่ืม ท่ีเป็นน ้ าแร่ธรรมชาติให้ทานฟรีอีกดว้ย... ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง
กลบัสู่ เมืองมองเทรอ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวำคม 2565 (4) มองเทรอซ์ - กลำสเซีย 3000 - อนิเทอลำเก้น 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขำ Glacier 3000 ท่ีเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน พาท่านขึ้นกระเชา้ยกัษ ์พร้อมชมทศันียภาพท่ีงดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ 
ไดเบอเร็ต หรือท่ีไดรั้บการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะท่ี
ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทศันียภาพท่ีงดงาม หากอากาศดีทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว หรือ
แมทเทอร์ฮอร์นไดจ้ากท่ีน่ี เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่ืนเตน้สนุกสนานในบริเวณ Fun Park ใหท้่านไดเ้ล่นสโนว์
สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด Peak Walk By Tissot กิจกรรมทา้ทายดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอด
เขาดว้ยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนเขำ 

อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั.... น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม
เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท า
ให้ท่านรู้สึกสดช่ืน จากนั้นน าท่านเดินเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้
อปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นตน้, ช็อค
โกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนงัแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ี
ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านท่ีต้องการเส่ียงโชคอิสระตาม
อธัยาศยั 



ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร PASTA STORE ที่โดดเด่นในเร่ืองกำรท ำอำหำรสไตล์อิตำเลียน ลิม้รสพลำสต้ำแสน
อร่อย รวมถึงพิซซ่ำ ท่ีคัดสรรวัตถุดิบคุณภำพ เพ่ือให้ได้รสชำติแบบอิตำเลี่ยนแท้ๆ (ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนเมนูเป็นส
เต็ก เน้ือ หมู ปลำ หรือ ไก่แทนได้) 

ที่พกั    BOUTIQUE HOTEL BELLEVUE หรือเทียบเท่ำ 
 

วันศุกร์ท่ี 30 ธันวำคม 2565  (5) เลำเทอร์บรุนเนิน - ชิลธอร์น - มอเรน - อินเทอร์ลำเก้น  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลำเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen) หมู่บา้นเลก็ๆ ในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบ
สงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้น คือ น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือว่า ชเตาบบ์าค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความ
สูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป ... จากนั้นน าท่านเปล่ียน
บรรยากาศ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปอีกระดบัสู่สถานี Grutschalp กระเชา้ไฟฟ้าน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขา 
“ชิลธอร์น” Schilthorn ถือว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ีมีความยาวท่ีสุดในสวิสเซอร์แลนด ์(ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 
เมตร) เป็นยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงมาจาก ภาพยนตร์เจมส์บอนด ์007 ในวนัท่ีทศันียภาพเปิด ท่านจะสามารถมองเห็นยอด
เขา Jungfrau, ยอด Eiger, ยอด Monch ตั้งเรียงกนัอยูโ่ดยไม่มีอะไรมาบดบงั ยอดเขาต่างๆ เหล่าน้ีจะมีหิมะปกคลุม
ยอดเขาอยูต่ลอดทั้งปี 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพำโนรำม่ำ 360 องศำ Piz Gloria (สไตล์พืน้เมือง)  

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ ขอน าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมูร์เรน Murren ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ผา ท่ีมี
ทศันียภาพสวยงามน่าหลงใหล ในสไตลส์วิสชาเล่ต์ ตวัหมู่บา้นมีความสูง 1,650 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ให้ท่านได้
เดินเลน่ ชมเมืองตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั    BOUTIQUE HOTEL BELLEVUE หรือเทียบเท่ำ 
 

วันเสำร์ที่ 31 ธันวำคม 2565  (6) อินเทอร์ลำเก้น – รถไฟสำย อนิเทอลำเก้น - ลูเซิร์น - ชมเมืองลูเซิร์น 

 เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านขึ้นรถไฟสำย EXPRESS INTERLAKEN – LUZERN  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรถไฟสาย GLODEN PASS 
LINE  ตลอดการเดินทาง 2 ชัว่โมง ท่านจะไดช้มความสวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ถึงถึงทิวทศัน์อนังดงามท่ีถูกปลุก
คลุมไปดว้ยหิมะในฤดูหนาว เป็นการเดินทางท่ีท าให้ทุกรู้สึกผอ่นคลายจากการท่องเที่ยวตลอดทริปที่ผา่นมา น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเชิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บ
สมญานามว่า "หลงัคาแห่งทวีปยุโรป" (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง
เทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไม้
ป่าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม เป็นเมืองท่ีมีการรวมตวัของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็น
จุดหมายหลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร PFISTERN บริกำรท่ำนด้วย PORK CORDON BLEU หรือ หมูทอดสอดไส้
ชีส (หำกท่ำนไม่ทำนหมู สำมำรถเปลี่ยนเมนู เป็นปลำ หรือไส้กรอกได้) 
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 (วันที่ 31 ธันวำคม ร้ำนช้อปป้ิงต่ำงๆ ปิดเร็วกว่ำปกติ) 
 
 
 
 

 



ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Fondue House Du Pont บริกำรทุกท่ำนเมนู ฟองดูบูร์กณิญ็อง (Fondue 
Bourguignonne)  หรือเมนูน ้ำมนั บริกำรท่ำนด้วยเน้ือ, หมู, ไก่ และเคร่ืองเคียง ตบท้ำยด้วย ฟองดูว์ชอคโกแลต
พร้อมผลไม้สด และ มำร์ชเมลโล่ 

   
ที่พกั  RADISSON DLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 

วันอำทิตย์ที่ 1 มกรำคม 2566  (7)  ลูเซิร์น - สนำมบนิ  

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

วันจันทร์ที่ 2 มกรำคม 2566  (8) กรุงเทพฯ   

06.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ    
********************************************* 

 
 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร 

** อัตรำค่ำบริกำร ท่ีเสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั้นต ่ำ 10 ท่ำน 
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 8-9 ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 20,000.- 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  

2249 
2179 
2109 
2039 
468 
1904 

2249 
2179 
2109 
2039 
468 
1904 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดรั้บเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดรั้บคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทุก
แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) บริกำรแบบพรีเมี่ยม 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

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

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ 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 
ตัว๋บิสสิเนสคลาส เพิ่มท่านละ 

227,900.- 
220,900.- 
213,900.-
206,900.- 
46,800.- 
34,500.- 

140,500.- 

224,900.- 
217,900.- 
210,900.- 
203,900.- 
46,800.- 
34,500.- 

140,500.- 

225,900.- 
218,900.- 
211,900.- 
204,900.- 
46,800.- 
34,500.- 

140,500.- 



 
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 ำท่ำนละ 30,000 บำท 
  - 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 ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืน่เพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่
การท่องเที่ยว 

• 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 ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืน่ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท 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  
 


