
 

 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเยือน 1 ในประเทศท่ีได้ช่ือว่ำสวยงำมท่ีสุดในโลก ณ สวิสเซอร์แลนด์ 
ควำมลงตัวระหว่ำง ควำมงดงำมจำกธรรมชำติ และเมืองเลก็สุดคลำสสิค  

สร้ำงสรรค์ให้เกดิกำรเดินทำงท่ีสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยม้ืออำหำรท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
นั่งรถไฟสำยโรแมนติกท่ีสวยที่สุด เก่ำแก่ท่ีสุด และ สูงท่ีสุดในยุโรป กบั BERNINA EXPRESS 
เพิม่ควำมสะดวกสบำยด้วยกำรเดินทำงกบั กำรบินไทย และกำรบริกำรในแบบ ลลีำท่ีเป็นตัวคุณ 

 
*ท่ำนสำมำรถก ำหนดวันเดินทำงเองได้ทุกวัน* 

วันแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)    

22.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D  
สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง   (2)   ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิร์น - เบิร์น  

00.35 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 970 
(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

06.55 น.  เดินทางถึงเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั้งรับ
สัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านท่องเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เป็นเมืองท่ีมีการรวมตวัของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น 3 
เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำ
ถูกถ่ำยรูปมำกท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์...  

 
 
 
 
 

GRAND SWITZERLAND 10D7N  
ON SCENIC ROUTE 



เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน 
น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของเมืองเบิร์น (BERN) มี
ความหมายว่า หมี ไดม้าจากการท่ีท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ท่ี 5 แห่งชาริงเกนตั้งช่ือสัตวต์วัแรกท่ีท่านพบขณะ
ออกล่าสัตว ์ชม บ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
เมืองแห่งน้ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนไดรั้บการยกย่องจากองคก์าร UNESCO ของสหประชาชาติ ให้
เป็น “เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนำฬิกำไซท์ กล็อคเค่นทำร์ม หอ
นาฬิกาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ให้ดูทุกชัว่โมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัยา่น
การคา้มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบนัซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านดอกไม ้และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนทีมี
ระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรัมกำสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์
บาร็อค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมือง
ไปตามถนนสายส าคญักลางเมืองท่ีมีน ้ าพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดบัไปทัว่เมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสัญลกัษณ์รูป
ป้ันแตกต่างกนัไปจนไดรั้บการขนานนามว่า “City of Fountains” 

 
 
 
 

 
 

 
ค ่ำ  อิสระบริกำรอำหำรค ่ำ  
ที่พกั  HOTEL SAVOY BERN หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง   (3)   เบิร์น – เซอร์แมท – ซุนเนกกำ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถำนรีถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพ่ือเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่ง       สกีรี

สอร์ท ยอดนิยมท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ ยานพาหนะในเมืองไม่
ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอด เขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) 
ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์  

เที่ยง อิสระบริการอาหารกลางวนั 
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงของเมืองแซร์มทัท์ “ซุนเนกกำ” ดว้ย
ความสูง 2288 เมตร การขึ้นไปยงั ซุนเนกกา นั้นเราจะนัง่รถรางใตดิ้นลอดอุโมงคข์ึ้นไป เม่ือขึ้นไปถึงยงั ซุนเนก
กา ท่านจะไดพ้บกบัร้านอาหาร ท่ีมีระเบียงนัง่พกั นัง่รับประทานอาหารพร้อมชมวิวยอดเขามทัเทอร์ฮอร์น จาก
จุดน้ี.... จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเลซี จุดท่ีท่านจะไดพ้บกบัวิวท่ีงดงามท่ีสุดของยอด 
เขามัทเทอร์ฮอร์น ท่ีเบ้ืองหน้าคือ ทะเลสาบ และฉากหลงัเป็น ยอดเขามทัเทอร์ฮอร์น ด้วยวิวท่ีงดงามเช่นน้ี 
กลายเป็นจุดท่ีเหล่านกัถ่ายภาพ และการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด ์ใชเ้ป็นภาพโปรโมทการท่องเที่ยวท่ีเราไดเ้ห็น
กนั 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า อิสระอาหารกลางวนั 
ที่พกั  PARKHOTEL BEAU SITE หรือเทียบเท่ำ   
 

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง   (4)   เซอร์แมท – ยอดเขำไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น - อินเทอร์ลำเก้น 

เชา้  บรืการาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ำลอยฟ้ำ จากนั้นให้คณะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการ“นั่งกระเช้ำ CABLE CAR” ขึน้
พิชิต “ยอดเขำไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น”**  ซ่ึงมีความสูงกว่า 4478 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล   ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอด
เขามัทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้าน าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนำนกับกำร
เล่นหิมะและชม“ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ลำนชมทิวทัศน์ 
ลิฟฟ์ บนยอดเขาจะพาคุณขึ้นสู่ลานชมทิวทศัน์ท่ีอยู่สูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ณ ระดบัความสูงจากน ้ าทะเล 
3,883 ม. ทิวทศัน์รอบดา้น 360 องศา เผยให้เห็นขนุเขา 38 ลูกท่ีตั้งตะหง่านสูงกว่า ส่ีพนัเมตร และธารน ้าแขง็ 14 
สาย  นอกจากทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจนถึงยอดเขา มงบล็องแลว้ ลานแห่งน้ียงัเป็นเคหะสถานแห่งความรัก 
บรรดาคู่รักจะมาให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะซ่ือสัตยต์่อกนัดว้ยสัญลกัษณ์แม่กุญแจแห่งความรักท่ีน ามาคลอ้งไว ้ณ จุด
สูงเกือบ 4,000 เมตร วังน ้ำแข็ง ผลึกน ้ าแข็งระยิบระยบั และประติมากรรมสลกัจากน ้ าแข็งส่องประกายเหลือบ
พรายร่ายมนต์ตรึงแขกผูม้าเยือนวงัน ้ าแข็งแห่งน้ี ลิฟต์จะพาท่านลงสู่ระดบั 15 เมตร ใต้พ้ืนผิวไปสู่ปราสาท 
พระราชวงัแห่งเทพนิยาย เดินลอดร่องโตรกผาในธารน ้าแขง็หรือลองเล่นบนกระดานล่ืนน ้าแขง็ก่อนท่ีจะนัง่พกั
ให้สบายคลายอารมณ์บนมา้นัง่น ้าแขง็ท่ีปกคลุมดว้ยหนงัสัตวข์นนุ่มอุ่นสบาย... 
 
 
 
 
 



12.30 น.  อิสระอาหารกลางวนั บนยอดเขา LODGE MATTERHORN GLACIER PARADISE   
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านลงสู่ตวัเมือง แซร์มทัท์ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น 
(INTERLAKEN) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของ   หุบ
เขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน  

ค ่ำ  อิสระอำหำรค ่ำ 
ที่พกั VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  
 

วันทีห้่ำของกำรเดินทำง   (5)   อินเทอร์ลำเก้น - เมืองเมอร์เรน - อินเทอร์ลำเก้น 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึ้นกระเชา้ เดินทางสู่ เมืองเมอร์เรน(Mürren) หมู่บา้นเลก็เลก็ท่ีสุดแสนโรแมนติก เแบบชาเลตส์วิส ท่ีตั้ง
อยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์  ตั้งอยู่เหนือระดบัน ้ าทะเลท่ีความสูง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มีประชากรเพียง 450 
คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง  หมู่บา้นปลอดรถยนต์ เงียบสงบ  เดินทำงสู่ยอดเขำ Schilthorn ซ่ึงนบัว่า
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขา Schilthorn ความสูง 2,970 เมตร ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงจาก 
ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอนด์ 007 โดยก าหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ พิตส์ กลอเรีย (Piz Gloria) เป็นฐานของ
ผูก่้อการร้าย Piz Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด 
Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ไดช้ดัเจน 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  อิสระอำหำรกลำงวัน  

อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไป
ตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิสฯ 
อาทิ  PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เ ป็นต้น , ชอคโกแลต , มีดพับ VICTORINOX ท่ี มี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟ
เฟอร์ และใกลก้นันั้นมีคาสิโน KURSAAL ให้ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อิสระบริกำรอำหำรค ่ำ  
ที่พกั  VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  
 
 
 
 

 



วันทีห่กของกำรเดินทำง   (6)   อินเทอร์ลำเก้น – LAVERTEZZO – FOXTOWN OUTLET - ลูกำโน่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ LAVERTEZZO ชุมชนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงจาก VERZASCA RIVER แม่น ้ าสีเขียว ในเขตรัฐ 
TICINO ทางตอนใตข้องประเทศ ชมความอศัจรรย ์ท่ีน่านน ้ าสีเทอร์ควอยซ์ใสจนสามารถมองเห็นกน้บ้ึงซ่ึงลึก
ถึง 50 ฟุต ไดอ้ย่างชดัเจน  สายน ้ ากลางหุบเขา VERZASCA มีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร นบัจากแหล่ง   ตน้น ้า 
PIZZO BARONE ท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบ MAGGIORE ในประเทศอิตาลี น าท่านชมความงามของแม่น ้ าคริสตลั
ผ่านผิวน ้ าจากบนสะพาน ถึงแมแ้ม่น ้ าคริสตลัจะสวยซักเพียงใด แต่กลบัไม่มีส่ิงมีชีวิตใดๆ อาศยัอยู่เพราะความ
ใสน้ีเกิดจากการมีสภาพเป็นกรดสูง จนส่ิงมีชีวิตไม่สามารถเจริญเติบโตได ้

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  อิสระอำหำรกลำงวัน  

น าท่านเดินทางสู่ Fox Town Factory Stores เป็นห้าง Outlet ท่ีครบครันมากท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ขาชอ้ปท่ีน่ี
สบายใจไดเ้พราะสามารถจ่ายเงินไดท้ั้งหน่วยเงินยโูรและสวิสฟรังซ์ รวบรวมสินคา้แบรนดด์งัต่างๆไวม้ากมาย มี
ทั้งหมดกว่า 160 ร้าน แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอาทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, 
Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และอ่ืนๆ อีกมากมาย... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองลูกำโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ จนเขา้สู่เขตทะเลสาบโคโม ไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ี
สวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ 
ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งน้ี ระหว่างทางผา่นเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองท่ีเคยเป็น
เมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถูกผนวกรวมอยูก่บัอาณาจกัรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกบัอาณาจกัร
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จนถึงเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศช่ือดงัริมทะเลสาบท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวูด
นิยมมาตากอากาศท่ีเมืองน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ  อิสระอำหำรค ่ำ  
ที่พกั  NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 



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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิรำโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด ์
ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขนุเขาและทะเลสาบ
ถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านนั่ง Bernina Express รถไฟสายโรแมนติก ไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุด สูงท่ีสุดใน

ยุโรป และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์อายุกว่า 100 ปี ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 
จนถึงปัจจุบนั และเป็น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟท่ีไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นรถไฟเส้นทางสายมรดก
โลก น าท่านนัง่ชมทศันียภาพอนังดงามของ 2 ขา้งทาง โดยผา่ยจุดไฮไลทท์ั้ง 2 จุด คือ รถไฟจะว่ิงไต่ระดบัความ
สูงขึ้นไป จุดสูงท่ีสูดคือ Ospizio Bernina สูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 2,553 เมตร และอีกเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบ
สะพาน Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย…เพื่อน าท่าน
เดินทางสู่ เมือง ST.MORITZ เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บน
ส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงท่ี 1775 ม. เหนือน ้ าทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอด
ภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงท่ีสุด ท่ีระดบั 4049 ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  HOTEL SCHWEIZERHOF ST.MORITZ หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง   (8)   ST.MORITZ - วำดูซ (ลิกเตนสไตน์) – รัพเพอร์สวิล - ซูริค 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองวำดูซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูริ่มแม่น ้าไรน์ (Rhine 
River)แม่น ้าท่ียาวและส าคญัท่ีสุดในทวีปยโุรป โดดเด่นดว้ย ปรำสำทวำดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีมีช่ือเสียง 
ตั้งตระหง่าน ท าให้ผูค้นสามารถมองเห็นปราสาทไดท้ัว่ทั้งเมือง เน่ืองจากตวัปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชนั
ในย่านใจกลางเมือง ซ่ึงปัจจุบนัปราสาทวาดุซไดเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการพ านกัของเหล่า         พระบรมวงศานุ
วงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ แต่ กำรเยี่ยมชมนั้นจะสำมำรถท ำได้แค่ภำยนอกเท่ำนั้น จากนั้นน าท่านผ่ำนชมสถานท่ี



ส าคญั อยา่ง มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin ถูกสร้างขึ้นใน 1873 ในแบบนีโอ
โกธิค ศูนยก์ลางของคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกในวาดุซ ผ่านชม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติประจ าลิกเตนส
ไตน์ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก  โดยอาคารมีรูปทรงส่ีเหล่ียม 
มองผิวเผินก็คลา้ยๆกบั"กล่องด า" เน่ืองจากสร้างขึ้นจากหิน และคอนกรีตสีด าทั้งหลงั ภายในพิพิธภณัฑจ์ะมีการ
จัดแสดงนิทรรศการถาวรเก่ียวกับ ประวัติศาสตร์ของประเทศลิกเตนสไตน์ สุดท้าย ไปเก็บตกการชม
สถาปัตยกรรมอื่นๆของเมือง อาทิเช่น ท าเนียบรัฐบาล และศาลากลางและอื่นๆอีกมากมาย... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลำงวัน  อิสระอำหำรกลำงวัน 

ออกเดินทางสู่เมือง รัพเพอร์สวิล ตั้งอยู่บนทะเลสาบซูริค ห่างมาทางตะวนัออกเฉียงใตข้องซูริคเพียงไม่ถึง
ชัว่โมง แต่ตั้งอยุใ่นรัฐ ST. GALLEN  ความสวยงามอยูท่ี่ถนนหินโบราณท่ีอยูใ่นเขตเมืองเก่าแบบยคุกลาง พร้อม
กบัมีสวนกุหลาบถึง 3 แห่ง ซ่ึงรวบรวมกุหลาบทุกสีและแทบทุกสายพนัธ์ุ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน และ
ตุลาคม ดอกกุหลาบจะบานสะพร่ังทั้งเมืองจนไดช่ื้อว่า “เมืองดอกกุหลาบ” ส่วนปราสาทเก่าแก่นั้นตั้งอยูบ่นเนิน
เขาสร้างมาตั้งแต่ ค.ค. 1229 ใน 1283 ตระกูล Rapperswill ไร้ซ่ึงทายาท ท าให้ปราสาทถูกผูมี้อ านาจอื่น
ครอบครอง จนใน ค.ศ. 1870 ท่านเคาต์จากโปแลนด์ก็มาขอเช่าปราสาทน้ี และท าเป็นพิพิธภัณฑ์  
POLENMUSEUM...  ภาพสวยงามของเมืองเล็ก ๆ ในช่วงยุคกลาง จะหยุดคุณชัว่ขณะ ร้านอาหารท่ีมีความเป็น
กันเอง ปราสาทแสนสวย ตรอกซอกซอยท่ีมีชีวิต สวนดอกกุหลาบ และ เดินเล่นริมแม่น ้ า สร้างความสุขใจ
ส าหรับผูม้าเยือน…. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  HOTEL SCHWEIZERHOF ZURICH หรือเทียบเท่ำ 
 



วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง   (9)   ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)  

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

วันที่สิบของกำรเดินทำง   (10)   ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) –  กรุงเทพ 

05.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 
 

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

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผู้เดินทำง 
อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง (ท่ำนละ) 

2-3 ท่ำน 4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-9 ท่ำน 

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

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 319,900.- 237,900.- 224,900.- 207,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 302,900.- 224,900.- 212,900.- 197,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 285,900.- 212,900.- 200,900.- 186,900.- 

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

ตั๋ว ECONOMY CLASS (รำคำเร่ิมต้น) 39,800.- 39,800.- 39,800.- 39,800.- 

ตั๋ว BUSINESS CLASS (รำคำเร่ิมต้น) 132,500.- 132,500.- 132,500.- 132,500.- 

 
**ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนอัตรำค่ำบริกำร ในกรณีท่ีผู้เดินทำง ไม่ครบตำมก ำหนด** 
สมำชิกบัตรหลัก ลดท่ำนละ 3,000.- และ สมำชิกบัตรเสริมลดท่ำนละ 2,000.- 

 
ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 2-5 ท่ำน บริกำร รถ VAN 7 ที่นั่ง 

ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 6-9 ท่ำน บริกำรรถ BENZ SPRINTER 16 ที่นั่ง 
 

 
 
 
 



 
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

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 
➢  “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 
➢  “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 
 
 

 
 
 
 
 
 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 
 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ช่ือบัญชี   บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรำยวัน   เลขที่  639-1-00265-5 
 
 

http://www.leelawadee.holiday/


หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 
 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารก
ในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนั
มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ี
ตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 
(กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้
เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

 



14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือ
การปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ 
จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง
เดินทาง 

21. เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 


