
#10928 ทัวรสวิตเซอรแลนด เซอรแมทซ ซูริค 7 วัน 5 คืน
ชมยอดเขาแมทเธอรฮอรน นั่งรถไฟข้ึนยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
ทัวรสวิตเซอรแลนด เซอรแมทซ ซูริค ชมวิวทะเลสาบโคโม ฟอกซทาวนเอาทเลท
ชมเมืองเบลลินโซนา ปราสาทชิลลอง(ถายภาพ) ชมเมืองโลซานน ถํ้านํ้าแข็งพันป
ชมเมืองอินเทอลาเคน อนุสาวรียสิงโต สะพานไมคาเปล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮาหมัด - ทาอากาศยาน
นานาชาติมิลาโน มัลเปนซา   

CRUISE HOTEL หรือเทียบ
เทา

2 ทะเลสาบโคโม - ลูกาโน - ฟอกซทาวน เอาทเลท - เบลลินโซนา   
HOTEL MOVENPICK,
BELLINZONA หรือเทียบ
เทา

3 เมืองเซอรแมท - แมทเทอรฮอรน - เมืองแทซ   
ELITE HOTEL TASCH
หรือเทียบเทา

4 มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเวย - เมืองโล
ซานน - ทะเลสาบเจนีวา - กรุงเบิรน   

HOLIDAY INN
WESTSIDE HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 กรินเดอรวาล - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ธาร
น้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - อินเทอรลาเกน   

HOTEL TERRACE /
SCHWEIZERHOF
HOTEL หรือเทียบเทา

6 เมืองลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชา
เปล บริดจ - ทาอากาศยานซูริค - ทาอากาศยานฮาหมัด    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿12,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮาหมัด - ทา
อากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

06.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 4 เคานเตอร Q
ประตู 8 พรอมเจาหนาท่ีบริษัทคอยอํานวยความสะดวก

09.35 น. นําทานเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาตา เท่ียวบินท่ี QR831

บาย

13.25 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (ใชเวลาประมาณ 2 ชม)

15.40 น. ออกเดินทางตอสู ประเทศอิตาลี โดยสายการกาตา แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR117

ค่ํา

20.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผาน
พิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮาหมัด บาย

เป็น ทาอากาศยานนานาชาติ ตัง้อยูในโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร สรางขึน้ใหม
เพ่ือใชแทน ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา เพ่ือเป็นทาอากาศยานหลักของประเทศ

ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา คํ่า

 CRUISE HOTEL หรือเทียบเทา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมทัง้หมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน



วันท่ี 2 ทะเลสาบโคโม - ลูกาโน - ฟอกซทาวน เอาทเลท - เบลลินโซนา

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชมวิวท่ีสวยงามริมฝ่ังทะเลสาบโคโม(Lake Como) ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิตาลี

นําทานเดินทางสูเมืองลูกาโน (90 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุงสูพรมแดนอิตาลี-สวิสเซอรแลนด ผานชม
หุบเขาและยานทะเลสาบอันสวยงามทัง้5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบ

นําทานเดินทางสูฟอกซทาวน เอาทเลท (Fox Town Outlet) ตัง้อยูทางใตของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็นเอาทเลทใหญ
ซ่ึงเป็นศูนยรวม เชน แวนตา ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รองเทา กระเปา อุปกรณ กีฬา แฟชัน่แบรนดแนม

บาย

*** อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิง ***

จากน้ันเดินทางสูเมืองเบลลินโซนา นําทานชมเมือง เบลลินโซนา (Bellinzona) Unesco World Heritage นําทานขึน้
ลิฟตสูลานปราสาทจุดชมวิวท่ีสวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนเป็นเดินขึน้กรณีลิฟตปิดทําการ) ใจกลางเมือง มีอาคาร
รานคา รานอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงของ เดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี : HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือท่ีพักระดับใกลเคียง  

ทะเลสาบโคโม

ลูกาโน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทะเลสาบท่ีขึน้ชื่อวาสวยท่ีสุดของอิตาลี ทะเลสาบโคโม อยูตอนบนของประเทศอิตาลี
มีหลายเมืองรายรอบ ซ่ึงเราก็เลือกท่ีจะไปเมือง Varenna ซ่ึงสามารถน่ังเรือไปเท่ียวเมือ
งอ่ืนๆ เชน เมือง Lenno และ Bellagio

เป็นเมืองแดนสวรรคนอยๆริมทะเลสาบ เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีอยูในภาคใตของประเทศส
วิตเซอรแลนด เป็นดินแดนยุคกอนประวัติศาสตร ลอมรอบดวยภูเขามากมาย



วันท่ี 3 เมืองเซอรแมท - แมทเทอรฮอรน - เมืองแทซ

 หมายเหตุ *** อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิง ***

ฟอกซทาวน เอาทเลท
ตัง้อยูทางใตของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็นเอาทเลทใหญซ่ึงเป็นศูนยรวม เชน แวนตา
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รองเทา กระเปา อุปกรณกีฬา แฟชัน่แบรนดแนมชื่อดัง

เบลลินโซนา บาย

เมืองหลวงแควนทิชิโน ทางตอนใตของประเทศโดยมีแนวเทือกเขาแอลป อันสวยงามเป็น
กําแพงกัน้อยูระหวางสวิตเซอรแลนด อิตาลี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู “เมืองเซอรแมทซ” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบนดิน เป็นเจาของยอดเขาแมทเธอรฮอรน
สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ ์โดยหามรถท่ีใชแกสและน้ํามันเขามา
นอกจากรถไฟฟา และรถมาท่ีมีไวบริการนักทองเท่ียว ซ่ึงทานจะประทับจากประสบการณในการเดินทางครัง้น้ี

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานไดเดินชมเมืองเซอรแมท ชมความงามของยอดเขา “แมทเทอรฮอรน” จากเมืองเซอรแมท ชื่นชมกับทิวทัศน
เหนือมานเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟาเขมของทองฟา ยอดเขาทรง ปิรามิด

อิสระกับการเดินเท่ียวชมเมืองตามอัธยาศัย / นําออกเดินทางสูเมือง แทช เพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

*** อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิงหรือเท่ียวชมเมือง ***

พักท่ี: ELITE HOTEL TASCH หรือระดับใกลเคียง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเวย
- เมืองโลซานน - ทะเลสาบเจนีวา - กรุงเบิรน

 หมายเหตุ *** อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิงหรือเท่ียวชมเมือง ***

เมืองเซอรแมท
ตัง้อยูในหุบเขาท่ีความสูง 1,620 เมตร จากระดับน้ําทะเล และสามารถมองเห็นยอด
Matterhorn ไดชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงกล่ินอายของหมูบานสวิสโบราณ เป็นเมือง
ทองเท่ียวสําหรับสกีท่ีติดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่องราคาแพงทัง้ๆ ท่ี
เป็นเมืองเล็ก เ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

แมทเทอรฮอรน บาย

เป็นภูเขาท่ีมีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป (Alps) มีรูปทรงปิรามิด ตัง้อยูระหวางประ
เทศสวิตเซอรแลนดและอิตาลี สูงจากระดับน้ําทะเล 4,478 เมตร เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูใน
เขตแดนของประเทศสวิส อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศอิตาลี

เมืองแทซ คํ่า

 ELITE HOTEL TASCH หรือเทียบเทา

เป็นหมูบานวาเลสท่ัวไปท่ีคุณจะไดพบกับธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางผาน “มองเทรอซ” เมืองพักผอนตาก อากาศท่ีมีชื่อเสียงทัง้ในฤดูรอน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ได
รับสมญานามวาเป็น “ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”

แวะถายภาพท่ีระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง”

เดินทางผาน “เมืองเวเวย” เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน นําทานชื่นชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา แวะใหทานไดถายรูปหนาพิพิธภัณฑ
โอลิมปิก เมืองโลซานน ตัง้อยูบนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดวาเป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด ยังเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตัง้แตครัง้ท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดาน
สาธารณสุข และเมืองโลซานน ถูกเลือก เป็นท่ีประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน

่



ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / หรือระดับใกลเคียง 

มองเทรอซ

ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง

เมืองเวเวย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเล็กๆแสนนารักท่ีตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา
(Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เป็นปราสาทท่ีตัง้อยูในสวิตเซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีลอมดวยน้ํา หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซ่ึงเป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยมของทัง้สวิ
สและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกท่ีสรางขึน้มาเพ่ือคอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเล
สาปเจนีวา ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีทําให Lord Byron
เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซ่ึง
มาจากชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร นักเทศนจากเจนีวา ท่ีถูกจองจําอยูในปราสาท
แหงน้ีและภายหลังไดถูกปลอยตัว

นักทองเท่ียวหลายๆคนท่ีเคยมาเยือน ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เป็น "ไขมุกแหงริ
เวียราสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนท่ีเหมาะแกการทํากิจกรรมแทบ
ทุกฤดูกาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองโลซานน

ทะเลสาบเจนีวา

 บาย

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัง้อยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และอากาศ
ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรัง่เศส และสวิตเซอรแลนด มีอีกชื่อเรียกวาทะเลสาบเลอ
ม็อง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับตนๆ ของยุโรป มีพ้ืนท่ีหลักอยูแถบๆ
เมืองเจนีวา โดยกินพ้ืนท่ีไปถึงเมืองโลซานน และสุดขอบทะเลอีกฝ่ังท่ีเมืองมองเทรอซ
เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง 4 ครัง้

 คํ่า



วันท่ี 5 กรินเดอรวาล - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพา
เลซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - อินเทอรลาเกน

กรุงเบิรน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานพิชิตยอดเขา“ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดชื่อวา “สูงท่ีสุดในยุโรป”

นําทานเดินทางเขาสู “หมูบานกริลเดลวาลด” เพ่ือ “น่ังรถไฟ” ทองเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศนอันงดงามของ
สวิสเซอรแลนด แลวเปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ก” รถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุด
เจาะไว สู “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก”

นําชม “ถํา้น้ําแข็ง 1,000 ปี” ท่ีมีอายุกวา 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็ง” ขนาดใหญ ชมถํา้น้ําแข็งท่ีแกะสลัก
ใหสวยงามอยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป อิสระทุกทาน
สนุกสนานบนลานหิมะอยางเต็มอ่ิม

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางลงเขาดวยรถไฟ ฟันเฟือง ลงสูเมืองอินเทอลาเคน มีเวลาใหทานเดินเลนในเมืองแสนสวยแหง
น้ี ในเมืองเต็มไปดวยรานคา และรานกาแฟมากมาย เป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวเป็นอยางมาก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
ท่ีพักเมืองแองเกิลเบิรก

ค่ํา

*** อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิงหรือเท่ียวชมเมือง ***

พักท่ี: HOTEL TERRACE / SCHWEIZERHOF HOTEL หรือระดับใกลเคียง

กรินเดอรวาล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีมีชื่อเสียงของ กรุงเบิรน (Bern) เมืองหลวงท่ีสวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด โดยตัวเมืองตัง้อยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป (Bernese - Alps) อยู
เหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร



วันท่ี 6 เมืองลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลู
เซิรน ชาเปล บริดจ - สนามบินซูริค - ทาอากาศยานฮาหมัด

 หมายเหตุ *** อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิงหรือเท่ียวชมเมือง ***

สถานีไคลนไชเด็ค

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร

จุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโก ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึน้ชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

ถํา้น้ําแข็งท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

ท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาว
ถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง ของเทือกเขาแอลปทัง้ยุโรป และหนา 700
เมตรโดยไมเคยละลาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อินเทอรลาเกน บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทัง้แฟชัน่และนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนน้ันจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  HOTEL TERRACE / SCHWEIZERHOF HOTEL หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม เมืองลูเซิรน Lucerne เมืองท่ีไดชื่อวามีนักทองเท่ียวบันทึกภาพไวมากท่ีสุดในสวิสฯ นําคณะถายภาพคูกับ
“อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสท่ี 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ
ฝรัง่เศส

นําทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิรนซ่ึงเป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัว
ขาม แมน้ํารุซซ (Reuss)

นําทานออกเดินทางสูสนามบินซูริค...นําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED

บาย

ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน...นําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED

16.05 น. เหินฟาสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR096

ค่ํา

23.25 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปล่ียนเครื่อง

เมืองลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรน เป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตัง้อยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม (Lake of the four forest
cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ (Reuss river)เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวนท่ี
อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี อายุกวา 500 ปีแลว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะ
มีการอนุรักษสวนเมืองเกาทัง้น้ันทุกประเทศ เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคาร
สูง สรางขึน้ในเขตเมืองเกาท่ีอนุรักษไว เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย ไมวาจะ
เป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมืองใหม)สวนท่ี
อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบสมัยใหม แตก็ยัง
มีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตัง้อยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรัง่เศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจัว่แตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 บาย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานซูริค
ทาอากาศยานซูริก (อังกฤษ: Zurich Airport) หรือท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยาน
โคลเทิน (Kloten Airport) ตัง้อยูในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริก ประเทศสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศทัง้หมดในทาอากาศยาน ทาอากาศยานนานาชาติท่ี
ใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด

ทาอากาศยานฮาหมัด คํ่า

เป็น ทาอากาศยานนานาชาติ ตัง้อยูในโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร สรางขึน้ใหม
เพ่ือใชแทน ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา เพ่ือเป็นทาอากาศยานหลักของประเทศ

 กิจกรรม เชา

02.50 น. เหินฟาสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR980

บาย

12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

- หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้ดังตอไปน้ี

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชีแ้จงใหทานเขาใจ 
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท เป็นเงินสดเทาน้ัน เมื่อจอง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง

Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทาง

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด 
 

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน 

- โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ี
ทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) หากทานอายุเกิน 75 ปี หรือไมได
เดินทางไปและกลับพรอมกรุป ทานตองซ้ือประกันเด่ียวเพ่ิม 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่



- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม (ทางบริษัทฯคิดคาบริการย่ืนวีซา 4,000.-)

- คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

- คาทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร ตอทาน / ตอวัน (6 ยูโร)

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 

วีซา
- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี

ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน

และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทัง้น้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

- หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด 100%

- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 
 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบินหรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได     

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึน้ไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําทัง้หมด   

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึน้ไป - เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

- ยกเลิกกอนการเดินทาง  5 วัน - เก็บคาบริการทัง้หมด 100 % 
 


