
 

 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเยอืน 1 ในประเทศทีไ่ดชื้่อว่ำสวยงำมทีสุ่ดในโลก ณ สวิสเซอรแ์ลนด ์
ควำมลงตวัระหว่ำง ควำมงดงำมจำกธรรมชำติ และเมืองเล็กสุดคลำสสิค  

สรำ้งสรรคใ์หเ้กิดกำรเดนิทำงทีส่มบูรณแ์บบ พรอ้มดว้ยมื้ ออำหำรทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์
นัง่รถไฟสำยโรแมนติกที่สวยทีสุ่ด เก่ำแก่ทีสุ่ด และ สูงทีสุ่ดในยุโรป กบั BERNINA EXPRESS 
เพิม่ควำมสะดวกสบำยดว้ยกำรเดินทำงกบั กำรบนิไทย และกำรบริกำรในแบบ ลีลำทีเ่ป็นตวัคุณ 

 

*ท่ำนสำมำรถก ำหนดวนัเดินทำงเองไดทุ้กวนั* 
12-21 เมษำยน 2562 (มีทีน่ ัง่ส ำรองไวแ้ลว้) 

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์    

22.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D  

สายการบนิไทย โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   (2)   ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ – ลูเซิรน์ - เบิรน์  

00.35 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซรูิค สวิตฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 970 

(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

06.55 น.  เดนิทางถงึเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ หลังจากผ่านพิธศีุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมอืงพร้อมทั้ง

รับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านท่องเที่ยวชมเมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครอง

เป็น 3 เขตปกครอง เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองท่ีไดร้บั

สมญำนำมว่ำถูกถำ่ยรูปมำกท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนด.์..  

 

 

 

 

 

 

GRAND SWITZERLAND 10D7N  
ON SCENIC ROUTE 



 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หม ีได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสตัว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะ

ออกล่าสตัว์ ชม บ่อหมีสีน ้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก เมืองแห่งนี้ ไ ด้รับการอนุรักษ์ไว้ เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของ

สหประชาชาต ิให้เป็น “เมืองมรดกทำงวฒันธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอนำฬิกำไซท ์

กล็อคเค่นทำรม์ หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้

ท่านได้เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าปัจจุบนัซึ่งเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูตคิ ชมถนน

จุงเคอรน์กำสเซ ถนนทมีีระดับสงูสดุๆของเมืองนี้  ถนนกรมักำสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขาย

ของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 

200-300 ปี น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงไปตามถนนสายส าคญักลางเมอืงที่มนี า้พุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดบัไป

ทั่วเมอืงซึ่งแต่ละบ่อจะมสีญัลักษณร์ูปป้ันแตกต่างกนัไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains” 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  HOTEL SAVOY BERN หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   (3)   เบิรน์ – เซอรแ์มท – ซุนเนกกำ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สถำนรีถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่ง       

สกรีีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ ยานพาหนะใน

เมืองไม่ใช้น า้มันเชื้ อเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอด เขาแมททอร์ฮอร์น 

(Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มรีปูทรงสวยที่สดุในสวิตเซอร์แลนด ์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ยอดเขำมทัเทอรฮ์อรน์ ที่สวยงามอกีจุดหนึ่งของเมืองแซร์มัทท ์“ซุนเนกกำ” ด้วย

ความสงู 2288 เมตร การขึ้นไปยัง ซนุเนกกา นั้นเราจะนั่งรถรางใต้ดนิลอดอุโมงคข์ึ้นไป เมื่อขึ้นไปถึงยัง ซุน

เนกกา ท่านจะได้พบกบัร้านอาหาร ที่มรีะเบยีงนั่งพัก นั่งรับประทานอาหารพร้อมชมวิวยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น 

จากจุดนี้ .... จากนั้นท าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบเลซี จุดที่ท่านจะได้พบกบัวิวที่งดงามที่สดุของยอด 

เขามัทเทอร์ฮอร์น ที่เบื้ องหน้าคือ ทะเลสาบ และฉากหลังเป็น ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ด้วยวิวที่งดงามเช่นนี้  

กลายเป็นจุดที่เหล่านักถ่ายภาพ และการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เป็นภาพโปรโมทการท่องเที่ยวที่เราได้

เหน็กนั 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ภัตตาคาร JULEN ภัตตาคารที่มบีรรยากาศแสนอบอุ่น เป็นกนัเอง เสร์ิฟท่านด้วยเมนู

พ้ืนเมอืง เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน า้ย่อยอย่าง รำแคล็ต ชีสเนื้อแขง็ชั้นดทีี่ถูกน ามาอุ่นให้ละลายและน ามา

รับประทานกบัมนัฝรั่ง แตงกวาดอง จากนั้นเสริ์ฟ เสตก็เนื้อลูกววั และปิดท้ายด้วยของหวาน  

ท่ีพกั  ALPENHOF ZERMATT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   (4)   เซอรแ์มท – ยอดเขำไคลนม์ทัเทอรฮ์อรน์ - อินเทอรล์ำเกน้ 

เช้า  บรืการาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ สถำนีกระเชำ้ลอยฟ้ำ จากนั้นให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกบัการ“นัง่กระเชำ้ CABLE CAR” ข้ึน

พชิิต “ยอดเขำไคลนม์ทัเทอรฮ์อรน์”**  ซึ่งมคีวามสงูกว่า 4478 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล   ตื่นตาตื่นใจกบั

ยอดเขามทัเทอรฮ์อรน์ ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับ

ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่ งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้าน าท่านสู่ลานหิมะอันกว้าง

ใหญ่ สนุกสนำนกบักำรเล่นหิมะและชม“ยอดเขำมทัเทอรฮ์อรน์” ยอดเขาทรงปิรามดิที่มปีลายคุ้มงอเหมอืน

ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก

ดสีนีย์แลนด ์ ลำนชมทิวทศัน ์ลิฟฟ์ บนยอดเขาจะพาคุณขึ้นสู่ลานชมทวิทศัน์ที่อยู่สงูที่สดุในเทอืกเขาแอลป์ ณ 

ระดับความสงูจากน า้ทะเล 3,883 ม. ทวิทศัน์รอบด้าน 360 องศา เผยให้เหน็ขุนเขา 38 ลูกที่ตั้งตะหง่านสงู

กว่า สี่พันเมตร และธารน า้แขง็ 14 สาย  นอกจากทิวทศัน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจนถึงยอดเขา มงบลอ็งแล้ว ลาน

แห่งนี้ ยังเป็นเคหะสถานแห่งความรัก บรรดาคู่รักจะมาให้ค ามั่นสญัญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันด้วยสญัลักษณ์แม่

กุญแจแห่งความรักที่น ามาคล้องไว้ ณ จุดสูงเกือบ 4,000 เมตร วงัน ้ ำแข็ง ผลึกน ้าแขง็ระยิบระยับ และ

ประตมิากรรมสลักจากน า้แขง็ส่องประกายเหลือบพรายร่ายมนตต์รึงแขกผู้มาเยือนวังน า้แขง็แห่งนี้  ลิฟตจ์ะพา

ท่านลงสู่ระดับ 15 เมตร ใต้พ้ืนผิวไปสู่ปราสาท พระราชวังแห่งเทพนิยาย เดนิลอดร่องโตรกผาในธารน า้แขง็

หรือลองเล่นบนกระดานล่ืนน า้แขง็ก่อนที่จะนั่งพักให้สบายคลายอารมณบ์นม้านั่งน า้แขง็ที่ปกคลุมด้วยหนงัสตัว์

ขนนุ่มอุ่นสบาย...  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน บนยอดเขา LODGE MATTERHORN GLACIER PARADISE   

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านลงสู่ตวัเมอืง แซร์มทัท์ จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ 

(INTERLAKEN) เมอืงที่มทีวิทศัน์อนังดงาม เสมอืนประหนึ่งเมอืงแห่งนี้ ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของ   

หุบเขา และสายน า้สฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สกึสดชื่น  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 

ท่ีพกั LINGER GRAND HOTEL BEAU RIVAGE หรือระดบัเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (5)   อินเทอรล์ำเกน้ - เมืองเมอรเ์รน - อินเทอรล์ำเกน้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเช้า เดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน(Mürren) หมู่บ้านเลก็เลก็ที่สดุแสนโรแมนติก เแบบชาเลต์สวิส 

ที่ตั้งอยู่บนแนวเทอืกเขาแอลป์  ตั้งอยู่เหนือระดบัน า้ทะเลที่ความสงู 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มปีระชากร

เพียง 450 คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง  หมู่บ้านปลอดรถยนต์ เงียบสงบ  เดินทำงสู่ยอดเขำ 

Schilthorn ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สดุในสวิตเซอร์แลนดย์อดเขา Schilthorn ความสงู 2,970 เมตร 

ยอดเขาที่มีชื่อเสยีงจาก ภาพยนตร์เร่ืองเจมสบ์อนด ์007 โดยก าหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ พิตส ์กลอเรีย (Piz 

Gloria) เป็นฐานของผู้ ก่อการร้าย Piz Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด 

Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

อสิระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทอืกเขาจุงเฟรายอร์คอนัสวยงาม ที่มหิีมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดนิเล่นไป

ตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของ

ส วิ ส ฯ  อ าทิ  PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เ ป็ น ต้ น , ชอค โกแลต , มี ด พั บ 

VICTORINOX ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้าน

ปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กนันั้นมีคาสโิน KURSAAL ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตาม

อธัยาศัย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ ... บริกำรท่ำนดว้ย ฟองดูวส ์อำหำรทอ้งถิน่ของชำวสวิส ทั้ง

ฟองดูวสน์ ้ ำมนั, ฟองดูวสชี์ส และของหวำนเป็นฟองดูวสผ์ลไมช็้อคโกแลต 

ท่ีพกั  LINGER GRAND HOTEL BEAU RIVAGE หรือระดบัเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 



วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   (6)   อินเทอรล์ำเกน้ – LAVERTEZZO – FOXTOWN OUTLET - ลูกำโน ่

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ LAVERTEZZO ชุมชนเลก็ๆ ที่มชีื่อเสยีงจาก VERZASCA RIVER แม่น า้สเีขยีว ในเขตรัฐ 

TICINO ทางตอนใต้ของประเทศ ชมความอศัจรรย์ ที่น่านน า้สเีทอร์ควอยซ์ใสจนสามารถมองเหน็ก้นบึ้ งซึ่งลึก

ถึง 50 ฟุต ได้อย่างชัดเจน  สายน ้ากลางหุบเขา VERZASCA มีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร นับจากแหล่ง   

ต้นน า้ PIZZO BARONE ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ MAGGIORE ในประเทศอติาลี น าท่านชมความงามของแม่น า้

คริสตัลผ่านผิวน า้จากบนสะพาน ถึงแม้แม่น า้คริสตัลจะสวยซักเพียงใด แต่กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อาศัยอยู่

เพราะความใสนี้ เกดิจากการมีสภาพเป็นกรดสงู จนสิ่งมชีีวิตไม่สามารถเจริญเตบิโตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ Fox Town Factory Stores เป็นห้าง Outlet ที่ครบครันมากที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ ขาช้อป

ที่นี่สบายใจได้เพราะสามารถจ่ายเงินได้ทั้งหน่วยเงินยูโรและสวิสฟรังซ์ รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังต่างๆไว้

มากมาย มทีั้งหมดกว่า 160 ร้าน แฟชั่นแบรนดแ์นมชื่อดงัอาท ิเช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, 

Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และอื่ นๆ  อีกมากมาย . . . 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองลูกำโน ่เมอืงตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทซิิโน่ จนเข้าสู่เขตทะเลสาบโคโม 

ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอติาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทอืกเขาแอลป์ เปรียบเสมือน

ป้อมปราการทางธรรมชาต ิที่สร้างฉากหลังอนังดงามอลังการให้กบัดินแดนแห่งนี้  ระหว่างทางผ่านเมอืงซอนด

ริโอ (Sondrio) เมอืงที่เคยเป็นเมอืงพักของทหารโรมนัโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กบัอาณาจักรลอมบาร์

ด ีและถูกผนวกรวมกบัอาณาจักรโรมันอนัศักดิ์สทิธิ์ จนถึงเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศชื่อดังริมทะเลสาบที่มี

อากาศดตีลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวูดนิยมมาตากอากาศที่เมอืงนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 



วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   (7)   ลูกำโน่ - ทิรำโน่ – BERNINA EXPRESS – ST.MORITZ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิรำโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี -

สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่ง

ขนุเขาและทะเลสาบถงึ “เมอืงทริาโน่” Tirano เมอืงตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาตขิองกลางหุบเขา 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านนั่ง Bernina Express รถไฟสายโรแมนตกิ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สดุ สงูที่สดุในยุโรป 

และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอร์แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 

จนถงึปัจจุบนั และเป็น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นรถไฟเส้นทางสายมรดก

โลก น าท่านนั่งชมทัศนียภาพอันงดงามของ 2 ข้างทาง โดยผ่ายจุดไฮไลท์ทั้ง 2 จุด คือ  รถไฟจะวิ่งไต่ระดับ

ความสงูขึ้นไป จุดสงูที่สดูคือ Ospizio Bernina สงูเหนือระดบัน า้ทะเล 2,553 เมตร และอกีเส้นทางรถไฟช่วง

วนรอบสะพาน Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีด้วย…เพ่ือน า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืง ST.MORITZ เป็นเมอืงรีสอร์ทหรใูนหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู่

บนส่วนหนึ่งของเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนือน า้ทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทอืกเขามี

ยอดภเูขา Piz Bernina ตระหง่านสงูที่สดุ ที่ระดบั 4049 ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั  GRAND HOTEL DES BAINS KEMPINSKI หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง   (8)   ST.MORITZ - วำดูซ (ลิกเตนสไตน)์ – รพัเพอรส์วิล - ซูริค 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองวำดูซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น า้ไรน์ 

(Rhine River)แม่น า้ที่ยาวและส าคญัที่สดุในทวีปยุโรป โดดเด่นด้วย ปรำสำทวำดุซ (Vaduz Castle) ปราสาท

ที่มีชื่อเสยีง ตั้งตระหง่าน ท าให้ผู้คนสามารถมองเหน็ปราสาทได้ทั่วทั้งเมือง เนื่องจากตวัปราสาทนั้นตั้งอยู่บน

ยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ซึ่ งปัจจุบันปราสาทวาดุซได้เป็นสถานที่ส  าหรับการพ านักของเหล่า         

พระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ แต่ กำรเยี่ยมชมนั้นจะสำมำรถท ำไดแ้ค่ภำยนอกเท่ำนั้น จากนั้นน า

ท่านผ่ำนชมสถานที่ส  าคญั อย่าง มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin ถูกสร้าง

ขึ้นใน 1873 ในแบบนีโอโกธคิ ศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมนัคาทอลิกในวาดุซ ผ่านชม พิพิธภัณฑส์ถาน

แห่งชาตปิระจ าลิกเตนสไตน์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะที่มคีวามส าคญัทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก โดย

อาคารมรีปูทรงสี่เหล่ียม มองผวิเผนิกค็ล้ายๆกบั"กล่องด า" เนื่องจากสร้างขึ้นจากหิน และคอนกรีตสดี าทั้งหลัง 

ภายในพิพิธภัณฑจ์ะมกีารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกบั ประวัติศาสตร์ของประเทศลิกเตนสไตน์ สดุท้าย 

ไปเกบ็ตกการชมสถาปัตยกรรมอื่นๆของเมอืง อาทเิช่น ท าเนียบรัฐบาล และศาลากลางและอื่นๆอกีมากมาย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ออกเดินทางสู่เมือง รพัเพอรส์วิล ตั้งอยู่บนทะเลสาบซูริค ห่างมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของซูริคเพียงไม่ถึง

ชั่วโมง แต่ตั้งอยุ่ในรัฐ ST. GALLEN  ความสวยงามอยู่ที่ถนนหินโบราณที่อยู่ในเขตเมืองเก่าแบบยุคกลาง 

พร้อมกบัมีสวนกุหลาบถึง 3 แห่ง ซึ่งรวบรวมกุหลาบทุกสแีละแทบทุกสายพันธุ ์โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน 

และตุลาคม ดอกกุหลาบจะบานสะพรั่งทั้งเมืองจนได้ชื่อว่า “เมอืงดอกกุหลาบ” ส่วนปราสาทเก่าแก่นั้นตั้งอยู่

บนเนินเขาสร้างมาตั้งแต่ ค.ค. 1229 ใน 1283 ตระกูล Rapperswill ไร้ซึ่งทายาท ท าให้ปราสาทถูกผู้มอี  านาจ

อื่นครอบครอง จนใน ค.ศ. 1870 ท่านเคาต์จากโปแลนด์กม็าขอเช่าปราสาทนี้  และท าเป็นพิพิธภัณฑ์ 

POLENMUSEUM...  ภาพสวยงามของเมืองเลก็ ๆ ในช่วงยุคกลาง จะหยุดคุณชั่วขณะ ร้านอาหารที่มีความ

เป็นกนัเอง ปราสาทแสนสวย ตรอกซอกซอยที่มชีีวิต สวนดอกกุหลาบ และ เดนิเล่นริมแม่น า้ สร้างความสขุใจ

ส าหรับผู้มาเยือน…. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซูริค 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  25 HOURS HOTEL ZURICH LANGSTRASSE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง   (9)   ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซรูิค เพ่ือท า Tax Refund  

11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูิค เพ่ือเตรียมตวัเชคอนิ 

13.30 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 971  

 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง   (10)   ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ –  กรุงเทพ 

05.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ… 

 

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

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง 
อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง (ท่ำนละ) 

2-3 ท่ำน 4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-9 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ 335,900.- 249,900.- 235,900.- 218,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 319,900.- 237,900.- 224,900.- 207,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 302,900.- 224,900.- 212,900.- 197,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 285,900.- 212,900.- 200,900.- 186,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 39,000.- 39,000.- 39,000.- 39,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 115,895.- 115,895.- 115,895.- 115,895.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำง ไมค่รบตำมก ำหนด** 

สมำชิกบตัรหลกั ลดท่ำนละ 3,000.- และ สมำชิกบตัรเสริมลดท่ำนละ 2,000.- 

 

ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 2-5 ท่ำน บริกำร รถ VAN 7 ทีน่ ัง่ 

ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 6-9 ท่ำน บริกำรรถ BENZ SPRINTER 16 ทีน่ ัง่ 

 

 

 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

  “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  

 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

 

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใด

อนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาต

ให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

 

 

 

 

 

 



14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้น

แต่ ในกรณทีี่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัท

ฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่าน

สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้

ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง

เดนิทาง 

21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


