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              เจาะลกึ สวติเซอรแ์ลนด ์  

8 วนั 5 คนื  
 

โดยสายการบนิไทย (TG)   
 

 

     

 

น าทา่นบนิตรง...สู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เยือนเมอืงชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น า้ตกไรน ์ท ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

ยุโรป ชมความงามของทะเลสาบเซนตม์อรทิซ์ (Lake St. Moritz)   สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถไฟกลาเซียร ์

เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนทีว่ ิง่ชา้ท ีสุ่ดในโลก เท ีย่วเมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) แหล่งชอ้ปป้ิงยอด

นยิม น าท่านพชิติเทอืกเขาแอลป์ โดยขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ทีม่คีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเล

ถงึ 3,454 เมตร เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป 

น าท่านพิชิตเทอืกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) เท ี่ยวชมเมอืงเวเว่ย ์

(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  
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 ก าหนดการเดนิทาง                                                    

                           7-14, 14 -21 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. / 5-12, 10-17 ธ.ค.2559 

 

 

 

    D1.กรุงเทพฯ  

     D2.ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– แซงต มอรสิ 

     D3.แซงต มอรสิ – อนัเดอร แมท – กลาเซยีรเ์อ็กเพลส – เซอร์

แมท 

     D4.เซอรแ์มท – ไคลน แมทเทอร์ ฮอร์ น – เวเว่ย์ – มองเทรอซ ์  

     D5.มองเทรอซ ์– โลซานน ์– เจนวีา – อนิเทอลาเกน้ 

     D6.อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซริน์ 

     D7.ลูเซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

     D8.กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ  

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง     ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– แซงต์ มอรสิ 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่สวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิ TG 970 

***ต ัง้แต่วนัที่ 7 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.55 น. 

และถงึซูรคิ เวลา 07.15 น.*** 

 
 

07.50 น. เดนิทางถึงสนามบินซูรคิ  (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ

ปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดนิทางเที่ยว

เมอืงซูร ิค (Zurich) เมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟ

รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์

เยอรมันหลุยส์   ใชเ้ป็นส านักแม่ชที ีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้อง

เยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จตุัรสัปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัส

เก่าแก่ท ีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมอืง
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และยังเป็นศูนย์กลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงนิท ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน า้ตก

ไรน ์ (RhineFall) น ้าตกทีใ่หญ ทีสุ่ดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตืน่ใจ เก ิด

จาก แม น ้าไรน ทัง้สายไหลผ านหน าผากว าง 150 เมตร จงึเป นน ้าาตก

ขนาดใหญ ที่สุดในยุโรป  อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมความงามของน ้าตกและถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางเทีย่วน าทา่นเดนิทางสู่เมอืงเซ็นต ์มอรทิซ์ 

(St. Moritz) ต ัง้อยูใ่นหุบเขาแองกาดนี Engadine valley เมอืงตากอากาศ

ทีม่ชีือ่เสยีงและศูนย์กลางกฬีาสกีท ีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก เป็นเมอืงทีบ่รรดาเศรษฐ ี

นยิมมาพักผ่อนเล่นสกใีนช่วงฤดูหนาว  

ระยะทาง 37 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 

 

 

 

ระยะทาง 241 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม LAUDINELLA (SUPERIOR) หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง        แซงตม์อรสิ – อนัเดอร แมท – กลาเซยีรเ์อ็กเพลส – เซอร์ แมท  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอร์แมท (Andermatt) อกีเมอืงเล็กที่มชีือ่เสยีง

ของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นจุดทีนั่กท่องเท ีย่วนยิมขึน้รถไฟสายโรแมนตกิ  

ระยะทาง 159 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านน ัง่รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนทีว่ ิง่

ชา้ท ีสุ่ดในโลก วิง่ผ่านภูมปิระเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค ์

สะพาน หุบเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาทีสู่ง 2,000 กวา่เมตร 

ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแ   ข็งเจา้ของเสน้ทาง 

Furka-Oberralp Bahn ที่พ าดผ่านในกลางเทือก เขาแอลป์ สู่ เซ อร์แม ท 

(Zermatt) เมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงที่ไดรั้บการยกย่องว่า

ปลอดมลพิษทีด่ขีองโลก เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอด

นยิมที่ไดรั้บความนยิมสูง เนื่องจากเป็นเมอืงที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลัง

ของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นยอด

เขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ 

***คณะเดนิทางวนัที ่7-14, 14-21 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. / 5-12 ธ.ค. 

2559 รถไฟกลาเซยีเอ็กซ์เพรส จะท าการปิดปรบัปรงุ คณะจะเดนิทางโดย

รถไฟรเีจียนนอล Regional Train แทน ซึ่งเป็นรถไฟด่วนทีไ่ดร้บัความ

ระยะทาง 35 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาท ี

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engadine_valley
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นยิมในการเดนิทางในยุโรปเช่นเดยีวกนั โดยใชเ้ส้นทางเดียวกนักบัรถไฟ

กลาเซียเอ็กซ์เพรส ท ัง้นี ้ ในชว่งเวลาดงักล่าว อาจมกีารเปลี่ยนแปลงของ

สถานปีลายทาง เนือ่งจากขอ้จ ากดัของโรงแรมทีพ่กัในเมอืงเซอรแ์มท ทีม่ ี

คอ่นข้างจ ากดั เเละในชว่งฤดูหนาวเป็นชว่งฤดูการเล่นสก ีท าใหห้ ้องพกั

อาจไมเ่พยีงพอตอ่คณะ อาจมกีารเปลี่ยนไปพกัเมอืงใกล้เคยีง เชน่ เมอืง   

บรจิ (Brig) หรอื แทซ (Tasch)*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ ิน่  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม BRISTOL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง    เซอรแ์มท – ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น – เวเว่ย์ – มองเทรอซ ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์

แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็น

ยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยที่สุดของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศนท์ ีส่วยงาม ณ 

จุดสูงที่สุดบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เข้าชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สูงทีสุ่ดในสวิส 

ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลับ

ลงมาทีเ่มอืงเซอรแ์มท เชญิท่านอสิระกับการเดนิเท ีย่วชมเมอืง หรอืเลอืกซือ้ของ

ฝากตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ ิน่  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงเวเวย่ ์ (Vevey) ตั ้งอยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนอืของ

ทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่ารท ากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล แลว้น า

ท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์  (Lake Brienz)       

อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ

น าท่านเดินทางสู่เมอืงมองเทรอซ์ (Montreux)  เมอืงตากอากาศทีตั่ง้อยู่ริม

ทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน 

รมิทะเลสาบ  น าท่านถา่ยรูปกบัปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้นบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนี

วา  ตัง้แต่ยุคโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  

ระยะทาง 150 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 8 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.10 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN EUROTEL RIVIERA หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที่หา้ของการเดนิทาง    มองเทรอซ ์– โลซานน ์– เจนวีา – อนิเทอลาเกน้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั ้งอ ยู่ตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว่้าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ด

เมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัติศาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 

ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ ี ่เม ืองโลซานน์มี

ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทวิทัศนท์ ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพิษ จึง

ดงึดูดนักท่องเท ีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ ี ่เมอืงนียั้งเป็นเมอืงที่

มคีวามส าคัญส าหรับชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่า 

น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั  ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท ี่

รัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงเจนวีา น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องคก์าร

สากลระดับโลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ 

ถ่ายรูปกับ น ้าพุเจทโด ท ีฉ่ ีดสายน ้าพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิด

เฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ้สัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของเมอืง

เจนวีา 

ระยะทาง 31 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงอินเทอลาเกน้ (Interlaken) อันเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ี่

ส าคัญ และ มคีวามส าคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันดตั์้งอยู่

ทะเลสาบสองแห่ง มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง 

ระยะทาง 228 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.15 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ชสีฟองดูว)์  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่กเมอืง CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง        อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลูเซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเป็นทีตั่ ้งสถานรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชิต

ยอดเขาจุงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งทีม่ ีขนาดใหญ่จนถึง 

สถานรีถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดใน

ระยะทาง 85 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 40 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 
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ยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ท ีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย พาท่านชมวิวท ี่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท ี่สูงท ี่สุดในยุโรป      

ท ีร่ะดับความสูงถ ึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถ ึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลนิกับกิจกรรมบนยอด

เขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่ท าการไปรษณีย์ท ี่สูงท ีสุ่ดใน

ยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศนท์ ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) แลว้เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเท ีย่ว

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ท ี่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท ี่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถ ึงการสละชพีอย่างกลา้หาญ

ของทหารสวิสที่เก ิดจากการปฏิวัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม ้  

ชาเปล  (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้า

รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้ ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ท ี่สุดในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต ้

หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวสิ  ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านไดอ้ ิสระเลือกซื้อสินคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง,   

มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES  LUZERN หรอืเทยีบเทา่     

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง       ลูเซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูรคิ เพือ่ท าคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลา 

ช๊อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 10 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG971 

***ต ัง้แตว่นัที่ 7 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 13.15 น. 

และถงึกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.*** 
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วนัที่แปดของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ 

05.30 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

โปรแกรม : เจาะลกึ สวติเซอรแ์ลนด ์ 

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG)   

ก าหนดการเดนิทาง      26 ก.ย.-3 ต.ค. / 7-14, 11-18 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 2559  

                                                                                            5-12, 10-17 ธ.ค.2559 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,600.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
85,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  และน ้าหนักกะเป๋า ไม่เกนิ 30 

กก.   (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ลค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์       Switzerland 6119-DEC-8D-TG-W07 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดืม่ท ี่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ฟรงัคส์วสิ ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ฟรงัคส์วสิ) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่ืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 


