
 

              

 

  

 
 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในออ้มกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวิสเซอรแ์ลนด ์  

เท่ียวอินเทอรล์ำเกน้ เมืองสวยท่ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขำ สำยน ้ำ และฟ้ำครำม 

นัง่รถไฟสำย Top of Europe ข้ึนสูย่อดเขำ จุงเฟรำ ยอรค์ ข้ึนกระเชำ้สู่ยอดเขำ SCHILTHORN  

รว่มสมัผสัควำมโรแมนตกิไปกบัรถไฟสำยโรแมนตกิ มองเทอรซ์ ชมปรำสำทชิลยองรมิทะสำบเจนีวำ 

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พกัมีระดบั พรอ้มไกดผ์ูช้  ำนำญงำนและกำรบรกิำรสุดประทบัใจ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   28 ธนัวำคม 2561 – 5 มกรำคม 2562  
 

 
21.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D  สายการบินไทย 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษํทคอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน 
 

 
00.30 น.  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซริูค สวิสฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 

(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  
06.50 น.  เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด  ์หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั้งรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ... นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ซ่ึงช่ือของเมืองเบิรน์ 

(BERN) มีความหมายว่า หมี ไดม้าจากการท่ีท่านดยุคแห่งเบิรต์โทลตท่ี์ 5 แห่งชาริงเกนตั้งช่ือสตัวต์วัแรกท่ีท่านพบขณะ

ออกล่าสตัว ์ชม บ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์”  ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก เมือง

แห่งน้ีไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนไดร้ับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ใหเ้ป็น “เมือง
มรดกทำงวฒันธรรมของโลก” นําท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนำฬิกำไซท ์กล็อคเค่นทำรม์ หอนาฬกิาท่ีมีอายุถึง 

800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ใหดู้ทุกชัว่โมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัย่านการคา้มารก์าสเซ ย่าน

เมืองเก่าปัจจุบนัซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และบูติค ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรมั

กาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณสไตลบ์าร็อค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะ

กบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นําท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายสําคญักลางเมืองท่ีมีน้ําพุ

ทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดบัไปทัว่เมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสญัลกัษณ์รูปป้ันแตกต่างกนัไปจนไดร้บัการขนานนามว่า “City 
of Fountains” 

 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอรแ์ลนด)์    

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2) ซูริค –  เบิรน์ – บลอ็ก – โรงงานชอ็คโกแลตกาเย่ร ์-  โลซานน์  



 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  
จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมือง บล็อก (Broc)   เท่ียวชม โรงงำนช็อคโกแล็ต Cailler  “กา-เย่ร์” ปัจจุบันของ

บริษัทเนสทเ์ล่ Nestle ยกัษ์ใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลกดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร โรงงานช็อคโกแล็ตอายุกว่ารอ้ยปีแห่งน้ีตั้งอยู่

กลางทุ่งหญา้อนัเขยีวขจีกลางหุบเขา เป็นแหล่งเล้ียงววัและท่ีมาของนมสดคุณภาพดีซ่ึงเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิตช็อค

โกแล็ต มีธารน้ําใสไหลผ่าน ซ่ึงน้ําก็เป็นวตัถุดิบอีกอย่างหน่ึงเช่นกนั  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โลซำนน ์(Lausanne) 

เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ลน้เกลา้รชักาลท่ี 8 

และรชักาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศำลำไทย ท่ีสวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมงัค ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 
ทีพ่กั  CHATEAU D’OUCHY หรือเทียบเทำ่ 

 
 

 
เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) นําท่านเขา้ชมปราสาทท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงในสวิสเซอร์แลนด ์

ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งน้ีสรา้งขึ้ นใน ศตวรรษท่ี 13 บนฐานเดิมของ

โรมนั เป็นท่ีอยู่ของเคารท์แห่งซาวอย ตลอดช่วงยุคกลาง จากน้ันไดม้ีการผลัดเปล่ียนผูค้รอบครองหลายต่อหลายครั้ง 

ปราสาทชิลยองแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนสวิสเซอรแ์ลนด์ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือ

ลินคา้ท่ีระลึกมากมายท่ีมีสญัลกัษณ์ของปราสาทอยู่ดว้ย เหมาะกบัการเป็นของฝาก อาทิ ไวน์รสดี, ตุ๊กตาหมีในชุดเจา้

หญิง หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปราสาท, ชอคโกแลต, ท่ีเปิดจดหมายทาํเป็นรูปดาบอศัวิน เป็นตน้ ...   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 
 นําท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทำงสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอด

นิยมท่ีไดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ  ยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่าน้ัน และยงัมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอด เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ี

มีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  BEST WESTERN ALPEN RESORT ZERMATT  หรือเทียบเทำ่ 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   โลซานน์   – มองเทรอซ ์– ปราสาทชิลยอง – เซอรแ์มท 



 

 
 
 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อ  นัง่รถไฟสำยกลำเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้สัมผัส

ทศันียภาพความงดงามตลอดสองขา้งทาง (ใชเ้วลาโดยสารประมาณ 2 ชม.) ท่านจะไดด่ื้มดํา่กบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ

ของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นเรือนแบบสวิสชาเล่ต ์รถไฟพาท่านลอดอุโมงคท่ี์มีความยาวกว่า 15.5 กม. จนถึงเมือง

อนัเดอรแ์มท เมืองชุมทางของรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้ม

อยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา และสายน้ําสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะทาํใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน อิสระใหท่้านหามุมถ่ายรูป

กบัเทือกเขาจุงเฟรายอรค์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH 

STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag 

Heuer เป็นตน้, ชอคโกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนดเ์นม, นาฬิกากุก๊กู และของฝาก

นานาชนิด ท่ีรา้นปลอดภาษีเคียรช์โฮฟเฟอร ์และใกลก้นัน้ันมีคาสิโน Kursaal ใหส้าํหรบัท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระ

ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรไทย   
ที่พกั  VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
นําท่านออกเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวำลด์ หมู่บ้านกลางหุบเขาท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผจญภยัแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามครั้งยิง่ใหญ่ และประทบัใจ นําท่าน นัง่รถไฟ 

ขึ้ นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร ซ่ึง

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาแห่งยุโรปชม ถ ้ำน ้ำแข็ง (ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิตํา่

กว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสตัวท่ี์อาศยัอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูปป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการแกะสลกั

น้ําแขง็ พรอ้มทั้งเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ และกลาเซียร ์หรือ ธารน้ําแขง็ขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลาน

กวา้ง สฟริงซ ์SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผสัความงดงาม

ของธำรน ้ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็น “มรดกโลก
ทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน้ําแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 
เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนวบ์อรด์, สุนัข

ลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์จากท่ีทาํการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  (4) เซอรแ์มท – รถไฟกลาเซีย เอก็ซเพรส – อนัเดอรแ์มท – อินเทอรล์าเก้น 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  (5) อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด ์– จงุเฟรา  –  ลเูซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล  



 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

บ่าย นําท่านนัง่รถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงคท่ี์เจาะใตภู้เขา Eiger และ Mönch  ใหท่้านไดช้มวิวเทือกเขาจุงเฟรา

ยอร์ค ในอีกบรรยากาศหน่ึงใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทัศนียภาพอนัแสนโรแมนติกไดจ้ากสองขา้งทาง นําท่าน

เดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด์ สวิสเซอรแ์ลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญา

นามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ 

แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนั

เขียวชอุ่ม เป็นเมืองท่ีมีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลักของ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ นําท่านชม สะพำนไมช้ำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อันมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิรน์ ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น้ํา “รอยส”์ (Reuss) ท่ีมีอายุเก่าแก่

กว่า 400 ปี และยงัเป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯ จากน้ันนําท่านชม อนุเสำวรียส์ิงโต หรือ อนุเสาวรียร์ูปสิงโตหิน เป็น

อนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองลูเซิรน์ และเป็นอนุสาวรียส์าํหรบัทหารสวิสท่ีตายในหน้าท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวลู

เซิร์น สําหรับความกลา้หาญและความซ่ือสัตยใ์นหน้าท่ี แกะสลักอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึงมีกากบาท

สัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ค.ศ.

1819-1821สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตไปในฝรัง่เศส...  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเทำ่  
 

 
 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

นําท่านขึ้ นกระเชา้ เดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน(Mürren) หมู่บา้นเล็กเล็กท่ีสุดแสนโรแมนติก เแบบชาเลตส์วิส ท่ีตั้งอยู่บน

แนวเทือกเขาแอลป์  ตั้งอยูเ่หนือระดบัน้ําทะเลท่ีความสูง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มีประชากรเพียง 450 คน แต่มี

โรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง  หมู่บา้นปลอดรถยนต์ เงียบสงบ  เดินทำงสู่ยอดเขำ Schilthorn ซ่ึงนับว่าเป็นกระเชา้

ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด์ยอดเขา Schilthorn ความสูง 2,970 เมตร ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงจาก ภาพยนตรเ์ร่ือง

เจมส์บอนด์  007 โดยกําหนดให้ภัตตาคารหมุนได้  พิตส์ กลอเรีย Piz Gloria เป็นฐานของผู ้ก่อการร้ายPiz 

Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด Eiger 3,970 เมตร 

ยอด Monch 4,107 เมตร ไดช้ดัเจน 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Piz Gloria บนยอดเขำกบัวิว 360 องศำ  
  จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเลาเทอรบ์รุนเนนโดยกระเชา้ โดยท่านสามารถแวะเดินชมเมืองเล็กๆ แห่งหุบเขาท่ี

สวยงามได ้จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองลูเซิรน์  อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้มากมาย ทั้งแบรนดด์งั 

และแบรนดท์อ้งถ่ิน... เช่น บุคเคอเรอร,์ กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึกรา้นช็อคโกแล็ต และชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้น

ดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

 ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเทำ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)   ลเูซิรน์ – เมอรเ์รน –  ยอดเขา Schilthorn  – เลาเทอรบ์รนุเนน – ลเูซิรน์  



 

 

 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมือง สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) อิสระใหท่้านเดินเล่น ชมเมืองเก่าท่ียังคงรักษาความเป็น 

เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอนัสวยงามเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ และไดร้ับรางวลั The First Wakker Prize เมื่อปี 

1972 ในฐานะท่ีอนุรกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรไทย 

นําท่านเดินทางไป ชมน ้ำตกไรน ์ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น น้ําตกท่ีเกิดจากแม่น้ําไรน์ เป็นน้ําตก  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ตน้

กาํเนิดจากสวิส และไหลไปเร่ือย ผ่านฝรัง่เศส เยอรมนั จนออกทะเลเหนือ ท่ีเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆช่ือ 

Neuhausen am Rheinfall กับ  เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือ   ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิสฯ เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนทองคาํท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลกัทรพัยท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก นับเป็นเมืองท่ี

มีความเด่นในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หากมีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ดิวต้ีฟรี ในสนามบิน อาทิ ชอคโก

แลต นาฬกิา ฯ   
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรจนี  
ที่พกั    SHERATON HOTEL ZURICH หรือเทียบเทำ่  
 

 
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินซริูค เพื่อทาํ Tax Refund  

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินซริูค เพื่อเตรียมตวัเชคอิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

 

 
 
05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  (7)     ลเูซิรน์ -   สไตน์อมัไรน์  -  ชาฟเฮาเซ่น – น ้าตกไรน์ -  ซูริค   

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง  (9)     กรงุเทพฯ 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)        ซูริค – สนามบิน      



 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) สว่นลดทำ่นละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ทำ่นข้ึนไป 

กรณีผูเ้ดินทำง 10-14 ทำ่น คิดค่ำบริกำรเพิ่มทำ่นละ 10,000.- บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1769 

1679 

1589 

1499 

280 

1469 

1769 

1679 

1589 

1499 

280 

1469 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ทำ่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

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

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท    

             ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั  

 ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั  

 - ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

 - ชาํระโดยเงินสด  
 - ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน

คณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่

ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  45 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
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10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเ น่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทัวรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง 

14.  บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ี ยน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะตําแหน่งท่ีนัง่

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


