
#16101 ทัวรสวิตเซอรแลนด ซูริค 10 วัน 7 คืน ยอดเขา
จุงเฟรา กลาเซียรเอ็กซเพรส กรินเดลวารลเฟยสท บิน TG
ทัวรสวิตเซอรแลนด เซนตมอรริทซ อันเดอรแมท เซอรแมทซ มองเทรอซ เวเวย
โลซานน เจนีวา เบิรน ซูริค รถไฟเบอรนินาเอกซเพรส เขาแมทเธอรฮอรน สะพาน
ไมคาเปล ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ นํ้าตกไรน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - ทิราโน - เซนตมอริทซ - รถไฟเบอนีนาเอ็กเพรส   

Reine Victoria
Hotel or Crystal
Hotel Superior
หรือเทียบเทา

3 อันเดอรแมท - รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส - บริค - เซอรแมท   

Ambassador
Hotel or Sonne
Hotel or Astoria
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 กระเชาข้ึนแมทเทอรฮอรน - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - มองเทรอซ - ปราสาทชิล
ลอง - เวเวย - โลซานน - สวนสาธารณะเดอน็องตู - ทะเลสาบเลอมอง -
พิพิธภัณฑโอลิมปิกโลซานน - ศาลาไทย

  

Hotel De La
Paix or Novotel
Hotel,
Lausanne /หรือ
เทียบเทา

5 เจนีวา - น้ําพุจรวด - นาฬิกาดอกไม - เบิรน - มารคกาสเซ - ถนนจุงเคอรนกาสเซ
- ถนนกรัมกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน) - มหาวิหา
รมุนสเตอรกรุงเบิรน - อินเทอรลาเคน - ยอดเขาฮารเดอร คูลม

  

Royal
St.George Hotel
or Sunstar Hotel
หรือเทียบเทา

6 กรินเดอรวาล - สถานีไคลนไชเด็ค - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพา
เลซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิรนบรุนเนน - น้ําตกชเตาบบาค - อินเท
อรลาเคน

  

Royal
St.George Hotel
or Sunstar Hotel
หรือเทียบเทา

7 กระเชาข้ึนเขากรินเดลวาลด เฟียสต - ยอดเขากรินเดลวาลด เฟียสต - ลูเซิรน -
สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - ชวาเนนท
พลัทซ

  

Monopole Hotel
or Astoria Hotel
or Flora Hotel
or Radisson Blu
หรือเทียบเทา

8 ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน - หมูบานวิทซนาว - รถไฟริกิบาหน - เขาริกิ - ซุก - ซูริค -
โบสถเซนต ปีเตอรเมืองซูริค - ถนนลิมแม็ทคีย   

Sheraton Hotel
Zurich or
Swissotel Hotel
หรือเทียบเทา

9 ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน - ทาอากาศยานซูริค    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿116,900 ฿116,900 ฿111,900 ฿25,900

1 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿116,900 ฿116,900 ฿111,900 ฿25,900

29 พ.ค. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿116,900 ฿116,900 ฿111,900 ฿25,900

22 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ฿116,900 ฿116,900 ฿111,900 ฿25,900

3 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿118,900 ฿118,900 ฿113,900 ฿27,900



24 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 ฿118,900 ฿118,900 ฿113,900 ฿27,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - ทิราโน - เซนตมอริทซ - รถไฟ
เบอนีนาเอ็กเพรส

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 พรอมเจาหนา
ท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกเอกสารขึ้นเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.35 น. เหินฟาสูกรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG940

07.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและดานศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางสูเมืองทิราโน ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุงสูพรมแดนอิตาลี-สวิสเซอรแลนด ผานชม
หุบเขาและยานทะเลสาบอันสวยงามท้ังหา ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบ จนกระท่ังถึง “เมืองทิรา
โน” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ พิซซา, สปาเก็ตตี้ซีฟ ูด และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียน
แทๆ พรอมของหวาน

นําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของประเทศสวิสเซอรแลนด เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุงหญา หมูบานท่ี
สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพท่ีนาประทับใจเป็นอยางย่ิง

ผานเสนทางหลายจุดท่ีถูกประกาศใหเป็น “เสนทางสายมรดกโลก” ระหวางการเดินทาง รถไฟจะแลนผานเกลเชอร ขาม
เทือกเขาแอลป ท่ีระดับความสูง 7,390 ฟิต

่ ่ ่ ่ ่



วันท่ี 3 อันเดอรแมท - รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส - บริค - เซ
อรแมท

ทานจะไดสัมผัสและพูดไดเต็มปากวาไดชมทิวทัศน ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอรแลนดมาแลว ทานจะตื่นตาตื่นใจมิรูเบื่อหนาย
ทิวทัศนสองขางทางจะเปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคลอดใตภูเขาท้ังลูก สะพานสูงขามเหวลึกและธารน้ําแข็งท่ีอยูใกลแคเอ้ือมจะชวย
เสริมความเพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง

นําทานเดินทางสู “เมืองเซนต มอรริทซ” เมืองตากอากาศและศูนยกลางกีฬาสกีท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดู
หนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบลอมเทือกเขาและวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

พักท่ี Reine Victoria Hotel / Crystal Hotel Superior หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

ทิราโน

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีรองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน และเป็นทาอากาศยานท่ีมี
จํานวนผูโดยสารระหวางประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมท้ังหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

เป็นเมืองเล็กๆ อยูในแควนเวทติน ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดยทําหนาท่ี
เป็นเมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลีและสวิส ภายในเมืองน้ีมีบานเรือนสไตล
อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง โดยเนนความ
เรียบงายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ ท้ังมีท้ังตนไม ดอกไม สวนน้ํา น้ําพุ
ทะเลสาบ เนินเขาท่ีลอมรอบ ทําใหดูโดดเดน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง พิซซา, สปาเก็ตตี้ซีฟ ูด และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแทๆ

เซนตมอริทซ

รถไฟเบอนีนาเอ็กเพรส

 บาย

เป็นเมืองรีสอรทหรูในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบนสวน
หน่ึงของเทือกเขาแอลปในระดับความสูงท่ี 1775 ม. เหนือน้ําทะเล ซ่ึงทางตะวันออกของ
เทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหงานสูงท่ีสุดท่ีระดับ 4049 เมตรเหนือระดับน้ํา
ทะเล ซ่ึงอยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอด
นิยมสําหรับกลุมคนชั้นสูง และมีลานสกีท่ีราคาแพงเป็นอันดับตนๆ ของโลก

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด อิตาลี เป็นเสนทางท่ีเนนเรื่องการชม
ทิวทัศน ท่ีสวยงาม ท้ังหิมะ และทุงหญา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Reine Victoria Hotel or Crystal Hotel Superior หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทานออกเดินทางสู “เมืองอันเดอรแมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีรายลอมดวยเทือกเขาแอลป บานเรือนแบบชา
เลยสวิส ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไวเป็นท่ีระลึกเพ่ือเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไวเป็นท่ีระลึก
ระหวางทางผานเสนทางจูเลีย พาสแสนสวย ท่ีปกคลุมดวยหิมะ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานสัมผัสประสบการณกับการน่ังรถไฟ “กลาเซียรเอ็กซเพรส” Glacier Express ผานชมภูมิประเทศท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป มีท้ังอุโมงค สะพาน หุบเหว สวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวาเมตร

ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผานในกลาง
เทือกเขาแอลปสู “เซอรแมทซ” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความสูงกวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต)
เป็นเจาของยอดเขาแมทเธอรฮอรน สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ ์โดยหาม
รถท่ีใชแกสและน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟา และรถมาท่ีมีไวบริการนักทองเท่ียว

เมืองบริก (BRIG) เมืองชุมทางใหญของรถไฟกลางหุบเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะ เป็นชุมทางของการแวะพักกอนจะเดินทางสู
เมืองอ่ืนๆของสวิตเซอรแลนด

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จีน (กรณีรานปิดจะเปล่ียนเป็นพ้ืนเมือง)

พักท่ี Ambassador Hotel / Sonne Hotel / Astoria Hotel หรือระดับใกลเคียง

อันเดอรแมท
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หองอาหาร F.I.T.

เป็นเมืองแสนสวยเล็กๆ นารักๆ ในหุบเขา ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป และเป็นเมืองพัก
ผอนของนักสกีท่ัวโลก ในยามหนาสกี ท่ีน่ีจะเต็มไปดวยนักสกีท่ีเดินทางมาจากท่ัวสารทิศ
หากแตหมดฤดูสกี เมืองท่ีน่ีจะเงียบสงบเหมาะแกการพักผอนเป็นอยางย่ิง ภายในเมืองมี
รานคา และท่ีพักตางๆ มากมายเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส

บริค

 บาย

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด นักทองเท่ียวสวน
ใหญท่ีมาจากตางประเทศมักจะมาใชบริการรถไฟน้ีในการทองเท่ียว โดยจะมีชั้นบริการ 2
ชั้น ซ่ึงความแตกตางของ 1st class กับ 2nd class ก็อยูท่ีความสะบายของท่ีน่ัง โดย
เฉพาะขนาดกระจกของ 1st class จะมีขนาดใหญกวามากทําใหเห็นทิวทัศนไดชัดเจน
นอกจากนั้นยังมีกระจกดานบนเป็นแบบ Panorama ดวย

เมืองชุมทางใหญของรถไฟกลางหุบเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะ บริก อยูกอนถึงเซอรแมท 1
ชม. 10 นาที โดยรถไฟ



วันท่ี 4 กระเชาขึ้นแมทเทอรฮอรน - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - มองเท
รอซ - ปราสาทชิลลอง - เวเวย - โลซานน - สวนสาธารณะ
เดอน็องตู - ทะเลสาบเลอมอง - พิพิธภัณฑโอลิมปกโลซานน -
ศาลาไทย

เซอรแมท
เมือน้ีตั้งอยูในหุบเขาท่ีความสูง 1,620 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสามารถมองเห็นยอด
เขาแมทเทอรฮอรนไดอยางชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงกล่ินอายของหมูบานสวิส
โบราณ เป็นเมืองทองเท่ียวสําหรับสกีท่ีติดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่อง
ราคาคาครองชีพท่ีแพงท้ังๆ ท่ีเป็นเมืองเล็ก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ambassador Hotel or Sonne Hotel or Astoria Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาลอยฟา ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับการน่ังกระเชาขึ้นสู “ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน” ซ่ึงมี
ความสูงกวา 3,000 เมตรเหนือระดับน้ํา ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซ่ึงทานสามารถเห็นอยูแคเอ้ือม ชื่นชม
กับทิวทัศนเหนือมานเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟาเขมของทองฟา

นําทานสูลานหิมะอันกวางใหญ สนุกสนานกับการเลนหิมะ และชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอรฮอรน” ยอดเขาทรงปิ
รามิดท่ีมีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเป็นแบบเครื่องเลนบิก๊ธันเดอร Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนียแลนด ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบท่ีสวยงามย่ิงนัก

จนไดเวลาสมควร นําทานโดยสารกระเชาลงสูเมืองเซอรแมท

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานออกเดินทางผาน “มองเทรอซ” เมืองพักผอนตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงท้ังในฤดูรอน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึง
ไดรับสมญานามวาเป็น “ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ” คฤหาสน และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7
กิโลเมตร

ระหวางทางแวะถายภาพท่ีระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” ซ่ึงสรางขึ้นโดยบัญชาของทานเคาท ปีเตอร ออฟ ซาวอย หรือท่ีรูจักกัน
แพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย

นําทานเดินชม “เมืองเวเวย” เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ท่ีแมแตศิลปินตลกแหงฮอลลีวูด “ชาลี แชลปปล้ิน” ยัง
หลงใหล และไดอาศัยอยูท่ีน่ีในบั้นปลายชีวิต ผานพ้ืนท่ีปลูกองุนพันธุ ลาโว อันเล่ืองชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด

นําทานเดินทางผานกังตงโว (Canton de Vaud) เป็นแหลงผลิตไวน ท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอรแลนด ไวน
สวนมากท่ีผลิตในรัฐน้ีเป็นไวนขาว แหลงผลิตไวนสวนใหญตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบเจนีวาซ่ึงตั้งอยูทางใตของกังตง
แหลงผลิตไวน น้ีเรียกวา ไรองุนขั้นบันไดลาโว (Lavaux Vineyard Terraces) และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยู
เนสโก

นําทานสูเมืองโลซานน เมืองหลวงของรัฐโวด (Vaud) ตั้งอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือท่ีชาวสวิสเรียกวา ลัค
เลอมอง เป็นเมืองท่ีมีเสนหสวยงามตามธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอรแลนด

นําทานชื่นชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ท่ีตั้งของศาลาไทยสัญลักษณความสัมพันธระหวางไทย-
สวิสฯ แวะใหทานไดถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปิกสากลมีเวลาใหทานเดินเลนชมรูปป้ันเหลานักกีฬาภายในบริเวณสวนดาน
หนาพิพิธภัณฑ

นําทานเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่ีเรือ ริมทะเลสาบลัค เลอมอง

ค่ํา
้ ่



บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลักซ

พักท่ี Hotel De La Paix / Novotel Hotel, Lausanne หรือระดับใกลเคียง

กระเชาขึ้นแมทเทอรฮอรน

เขาไคลนแมทเทอรฮอรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หองอาหาร F.I.T.

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชเดินทางขึ้นยอดเขาแมทเทอรฮอรน เดินทางขึ้นสูสถานีกระเชาไฟฟา
ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ใชเวลาประมาณ 40 นาทีซ่ึงผูเดินทางสามารถชมวิวของทองฟา และ
ยอดเขาท่ีปกครุมไปดวยหิมะ

เป็นภูเขาท่ีมีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป มีรูปทรงปิรามิด ตั้งอยูระหวางประเทศสวิต
เซอรแลนดและอิตาลี อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 4,478 เมตร เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูใน
เขตแดนของประเทศสวิส อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศอิตาลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มองเทรอซ

ปราสาทชิลลอง

เวเวย

 บาย

เป็นเมืองเล็กๆ แสนนารักท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนี
วา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีลอมดวยน้ํา หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซ่ึงเป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยมของท้ังสวิ
สและยุโรป ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือคอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเลสาบเจนีวา
ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีทําให Lord Byron เกิดแรง
บันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซ่ึงมาจาก
ชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร นักเทศนจากเจนีวา ท่ีถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ี
และภายหลังไดถูกปลอยตัว

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในเขต Vaud บนชายฝ่ังทางเหนือของทะเลสาบเจนีวาโดยอยูใกลๆ กับ
เมืองโลซานน นักทองเท่ียวหลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)"



วันท่ี 5 เจนีวา - น้ําพุจรวด - นาฬิกาดอกไม - เบิรน - มารคกาสเซ -
ถนนจุงเคอรนกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง
(นาฬิกาไซทกล็อคเคน) - มหาวิหารมุนสเตอรกรุงเบิรน - อินเท
อรลาเคน - ยอดเขาฮารเดอร คูลม

โลซานน

สวนสาธารณะเดอน็องตู

ทะเลสาบเลอมอง

พิพิธภัณฑโอลิมปกโลซานน

ศาลาไทย

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ กับทิวทัศน ท่ีสวยงาม และ
อากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีพ้ืนท่ีหญากวางขวางและตนไมอายุเกาแก ตั้งอยูใน
เมืองโลซานนของประเทศสวิตเซอรแลนด บริเวณกลางสวนมีศาลาไทย ท่ีสะทอน
เอกลักษณไทยในตางแดนแหงน้ี และยังมีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ท่ีถือเป็น
อีกจุดแลนมารคของสวน

เป็นทะเลสาบเจนีวาในพ้ืนท่ีของเมืองโลซานน บริเวณน้ีถือเป็นหน่ึงในจุดชมวิวและพ้ืนท่ี
ถายรูปท่ีหามพลาดหากไดมาเยือนเมืองโลซานน

พิพิธภัณฑโอลิมปิก (Olympic Museum) ตั้งอยูเมืองโลซานน เมืองโอลิมปิก สวิตเซอร
แลนด และยังเป็นศูนยกลางการศึกษาระดับโลก

เป็นศาลาไทยท่ีตั้งอยูบนพ้ืนหญาสีเขียวในสวนสาธารณะ Parc du Denantou ซ่ึง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดําเนินมาทําพิธีเปิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู แบบ ดีลักซ

 Hotel De La Paix or Novotel Hotel, Lausanne /หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทานเดินทางสู “เมืองเจนีวา” พันธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยูบริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ี
มีรูปคลายพระจันทรครึ่งเสี้ยวยามขางแรม ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวากันวาเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไมมีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอม
ดวยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองคการนานาชาติตางๆ

นําทานชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถสงน้ําขึ้นทองฟาไดสูงถึง 140 เมตร และเป็น
สัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา ถายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม” และชื่นชมไมดอกไมประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริม
ทะเลสาบเจนีวา บงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลักซเมนู

นําทานเดินทางสู “กรุงเบิรน” นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงสวยงามเป็นอยางย่ิงจนได
รับการขึ้นทะเบียนใหเป็น “มรดกโลก”

นําทานเดินทางเขาสูยาน“มารคกาสเซ” ยานเมืองเกาซ่ึงปัจจุบัน เต็มไปดวยรานดอกไมและรานบูทีค นําชมอาคารเกา อายุ
200-300 ปี ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขาสู “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดวยรานภาพวาด และ
รานขายของเกาใน อาคารโบราณ

นําทานชม “นาฬิกาไซท กล็อคเคน” อายุกวา 800 ปี ท่ีมีโชวใหดูทุกๆ ชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวิน
เซนตรัทฮาวน และกรุงเบอรนยังเป็นเมืองท่ีมีน้ําพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป

จากนั้นเดินทางสู “เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด เมืองตากอากาศ สวยงามพรอมทะเลสาบ
2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม

*** พิเศษสุด นําทานโดยสารรถรางไฟฟาขึ้นสูยอดเขาฮารเดอร คุลม (Harder Kulm) เดินสูจุดชมวิวท่ีแสนสวย ใหทานเก็บ
วิวความสวยงามของเมืองอินเทอลาเคน เทือกเขาแอลป ทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนไดอยางชัดเจน *** (เปิดใหบริการ
ระหวาง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Royal St.George Hotel / Sunstar Hotel หรือระดับใกลเคียง

เจนีวา

นํ้าพุจรวด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หองอาหาร F.I.T.

เป็นเมืองขนาดใหญท่ีมีความงดงาม และเป็นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริม
ทะเลสาบและน้ําพุเป็นสัญลักษณของเมือง นอกจากน้ียังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีป
ยุโรปอีกดวย

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีตั้งโดดเดนเป็นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนีวา น้ําพุแหงน้ีไดกลายเป็น
สัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย เจ็ตโดมีความสูงกวา 140 เมตร พุงสูอากาศดวย
ความเร็วกวา 200 กม / ชม. วากันวาละอองน้ําท่ีกระจายไปโดยรอบน้ําพุนั้นมีมากกวา
500 ลิตรตอวินาทีเลยทีเดียว



นาฬิกาดอกไม
เป็นสัญลักษณของเมืองเจนีวาท่ีตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน ดอกไมรอบๆก็จะเปล่ียน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล มีชนิด 2 เข็ม และ 3เข็ม ขนาดตั้งแต 100-1,000
ซ.ม.หรือมากกวา และหนาปัดนาฬิกามีความชันไดไมจํากัดองศา สามารถใชกระแสไฟฟา
หรือพลังงานแสงอาทิตยได ไฟฟาดับยังสามารถใชงานได นาฬิกาดอกไมน้ีเป็นสัญลักษณ
ท่ีแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ดีลักซเมนู

เบิรน

มารคกาสเซ

ถนนจุงเคอรนกาสเซ

ถนนกรัมกาสเซ

หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)

 บาย

เมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

เป็นยานเมืองเกาของกรุงเบิรน ท่ีปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค เป็น
ยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว

เป็นถนนท่ีมีระดับสูงท่ีสุดของเมืองน้ี และเป็นทางผานของนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม ท่ี
น่ีเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

ถนนน้ีเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ และเป็นหนึงในทาง
ผานของนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัมอายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใหดูทุกๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลา
แตละครั้ง

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม หนาปัดทํา
ดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยูดานลางภายในหนาปัด
นาฬิกาขนาดเล็กจะ แสดงเวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี สรางเพ่ือเป็นประตูเมือง ไฮไลท
ท่ีตองรอชมทุกๆ 5 นาทีกอนจะครบรอบชั่วโมงคือจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา



วันท่ี 6 กรินเดอรวาล - สถานีไคลนไชเด็ค - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอด
เขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิร
นบรุนเนน - น้ําตกชเตาบบาค - อินเทอรลาเคน

 หมายเหตุ รถรางไฟฟาขึ้นสูยอดเขาฮารเดอร คุลม (Harder Kulm) เปิดใหบริการระหวาง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี

มหาวิหารมุนสเตอรกรุงเบิรน

อินเทอรลาเคน

ยอดเขาฮารเดอร คูลม

เป็นมหาวิหารท่ีเกาแกของกรุงเบิรน ถูกสรางขึ้นในสไตลกอธิคเมื่อปี 1421. มีความสูง
อยูท่ี 100.6 เมตร มหาวิหารน้ีสรางเสร็จสมบูรณจริงๆ ในปี 1893 ท่ีน่ีเป็นมหาวิหารท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของประเทศ

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

เป็นยอดเขาท่ีตั้งอยูเหนือสุดของเมืองอินเทอรลาเกน ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ีมีชื่อเสียงอีกแหง
หน่ึงของสวิส ดวยความสูงถึง 1,322 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ทําใหมองเห็นเมืองอินเท
อรลาเกน ทะเลสาบธูน และทะเลสาบเบรียนซ นอกจากน้ีเรายังสามารถมองเห็นยอดเขา
ท้ัง 3 ยอดอีกดวย น่ันคือ ไอเกอร(Eiger) เมินช(Monch) และจุงเฟรา(Jungfrau)

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Royal St.George Hotel or Sunstar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทานเดินทางเขาสู “ หมูบานกรินเดลวาลด ” เพ่ือน่ังรถไฟ ทองเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศนอันงดงามของ
สวิสเซอรแลนด แลวเปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุด
เจาะไวท่ีความสูงถึง 3,464 เมตรสู “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก”

ถึงบนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา “สาวนอย” ท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรับการยกยองวาเป็น
Top of Europe

นําทานชม “ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ปี” ท่ีมีอายุกวา 1,000 ปี ชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็ง ขนาดใหญ ชมถํ้าน้ําแข็งท่ีแกะสลักให
สวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Menu: Soup of the Day Breads, Fried Chicken with
French fried, Ice Cream

่ ่



ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินลงจากยอดเขา ชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามระหวางการเดินจนกระท่ังถึง หมูบานเลาเทอร
บรุนเนนน (Lauterbrunnen) หมูบานในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ไดชื่อวาเป็นหุบเขารูปตัวยูท่ีชันท่ีสุดในโลก สัญลักษณของ
หมูบานน้ีจะเป็นน้ําตกชเตาบบาค (Staubbach Falls) น้ําตกท่ีสวยเป็นอันดับตนๆของยุโรป

นําทานเดินทางสูเมืองอินเทอรลาเคน / เมืองกรินเดลวาลด

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพ้ืนเมืองชาวสวิสฯ "ฟองดู" (Fondue) ท้ังสามชนิด ชีส, เน้ือสัตว,
ชอคโกแลต ทานจะไดสัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอรแลนด

พักท่ี Royal St.George Hotel / Sunstar Hotel หรือระดับใกลเคียง

กรินเดอรวาล

สถานีไคลนไชเด็ค

รถไฟจุงเฟราบาหน

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

เป็นสถานีจุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือ Top of Europe 1 ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา

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

เป็นถํ้าน้ําแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซ่ึงวากันวาน้ํา
แข็งท่ีอยูในไอซพาเลซน้ีไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเท่ียวไดถายรูปคูดวย



วันท่ี 7 กระเชาขึ้นเขากรินเดลวาลด เฟยสต - ยอดเขากรินเดลวาลด
เฟยสต - ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลู
เซิรน ชาเปล บริดจ) - ชวาเนนทพลัทซ

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร
เป็นธารน้ําแข็งท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ซ่ึงยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็งของเทือกเขาแอลป
ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย วันท่ีอากาศดีจากบนยอดเขาจุงเฟราจะ
สามารถเห็นวิวธารน้ําแข็งน้ีไดอยางชัดเจน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Soup of the Day Breads, Fried Chicken with French fried, Ice
Cream

เลาเทิรนบรุนเนน

นํ้าตกชเตาบบาค

อินเทอรลาเคน

 บาย

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด มีวิวทิวทัศนสวยงาม เชน น้ําตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน้ําแข็งมี 10 ชั้น และน้ําตก
Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะท่ีเขาเล้ียงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นน้ําตกท่ีสวยเป็นอันดับตนๆ ของยุโรป ตั้งอยูในเขตเมืองเลาเทอรบรุนเนน ตัวน้ําตก
มีลักษณะท่ีไหลลงเป็นแนวด่ิงมาจากหนาผาท่ีสูงกวา 200 เมตร

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ฟองดู ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด

 Royal St.George Hotel or Sunstar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทานเดินทางสูยอดเขากรินเดลวาลด-เฟียสต “GRINDELWALD FIRST” หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดแหงหน่ึงในสวิส นําทานน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาเฟียสตท่ีมีความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้ําทะเล เดินชมวิวสวยๆ จาก
หนาผา First Cliff Walk ดานลางสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald

้ ่ ่ ่ ่



จากนั้นออกเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Lucerne เมืองท่ีไดชื่อวานักทองเท่ียวบันทึกภาพไวมากท่ีสุด

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานไปถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสท่ี
16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส

นําทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิรน ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาคลุมตลอด
ทอดตัวขาม “ แมน้ํารุซซ” (Reuss) ซ่ึงสรางมากวา 660 ปี ปี เพ่ือเชื่อมเขตเมืองใหมในฝ่ังใตและเขตเมืองเกาในฝ่ังเหนือ
สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อปี 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเท่ียวชม
บรรยากาศของเมือง

นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอปป้ิงสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอรแลนด
นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกตางๆ และท่ีทานไมควรพลาดคือ นาฬิกาย่ีหอตางๆท่ีมีชื่อเสียงของ
สวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีรานปิดจะเปล่ียนเป็นพ้ืนเมือง)

อิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเท่ียวชมบรรยากาศยามค่ําคืน

พักที Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกลเคียง
*** กรณีท่ีหองพักในลูเซิรนเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดพักท่ี เมืองเวกกิส หรือเมืองใกล

เคียงแทน**

กระเชาขึ้นเขากรินเดลวาลด เฟยสต

ยอดเขากรินเดลวาลด เฟยสต

ลูเซิรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หองอาหาร F.I.T.

น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขากรินเดลวาลด เฟียสต ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีอยูสูง 2,168 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเลในเขตกรินเดอวาลต เป็นอีกภูเขาทองเท่ียวท่ีสวยงามของประเทศสวิตเซอร
แลนด

เป็นยอดเขาท่ีอยูสูง 2,168 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลในเขตกรินเดอวาลต ประเทศสวิต
เซอรแลนด ท่ีน่ีมีชื่อเสียงจากการเป็นภูเขาสําหรับทํากิจกรรมหนาหนาวตางๆ อยางการ
เลนสกี รถเล่ือน และอ่ืนๆ ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงไดดวยการน่ังกระเชา

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 8 ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน - หมูบานวิทซนาว - รถไฟริกิบาหน -
เขาริกิ - ซุก - ซูริค - โบสถเซนต ปเตอรเมืองซูริค - ถนน
ลิมแม็ทคีย

อาหารค่ํา ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีรานปิดจะเปล่ียนเป็นพ้ืนเมือง)

กรณีท่ีหองพักในลูเซิรนเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดพักท่ี เมืองเวกกิส หรือเมืองใกลเคียง
แทน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

ชวาเนนทพลัทซ

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

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

ชอปป้ิงสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโก
แล็ต ,ของซูวีเนียรตางๆ และท่ีไมควรพลาดคือ นาฬิกาย่ีหอตางๆท่ีมีชื่อเสียงของ
สวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็ม
บาสซ่ี ฯลฯ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 Monopole Hotel or Astoria Hotel or Flora Hotel or Radisson Blu หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทาน ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน หรือ ทะเลสาบเวียวาลดสแตรทเตอร (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซ่ึงไดชื่อวาสวยสุดในสวิตเซอร
แลนดมีขนาดใหญเป็นอันดับท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอรแลนด มีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขา โอบลอมดวย
ยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามย่ิงขึ้น

นําทานขึ้นฝ่ัง ณ “เมืองวิทซเนา” นําทานเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดชื่อวาเป็นรถไฟท่ีสามารถขึ้นยอดเขาไดแหงแรก
ของยุโรปและประเทศสวิตเซอรแลนด ตามรอยละคร “อยาลืมฉัน”

สัมผัสกับฉากจบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด เป็นท่ีรูจัก
กันในฐานะ "ราชินีแหงเทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงทานสามารถชมวิวทิวทัศนอันงดงามของ
เทือกเขาแอลป (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแทๆของประเทศสวิตเซอรแลนดได
แบบ 360 องศา

้



นําทานลงจากยอดเขาสูเมือง “อารธ-โกเดา” จากนั้นออกเดินทางสูเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหลง
ปลูกเชอรรี่ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอรแลนด มีเชอรี่สายพันธุตางๆ มากกวา 5,000 สายพันธุ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ซุปหรือสลัด, สเตกเน้ือคัดพิเศษแบบสวิตเซอรแลนด พรอมของหวานเคก
เชอรรี่ เสิรฟพรอมไวนเชอรรี่อันขึ้นชื่อ

นําทานชมเมืองซุกเป็นท้ังเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เป็นแควนท่ีรํ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปิดออฟ
ฟิต ในแควนน้ีมากท่ีสุด ทําใหอัตราการเก็บภาษีของแควนน้ีตํ่าท่ีสุดในประเทศสวิส

นําทานเดินชมโบสถกลางเมือง และตึกเกาแกอายุกวา 500 ปี นําทานเดินชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทองถิ่นได
ลงทุนทําจุดชมชีวิตสัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุปลาชนิดตางๆ ในทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทานในถนนคนเดินท่ีมีราน
คาพ้ืนเมือง ของท่ีระลึกรวมท้ังนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืนๆ

จากนั้นเดินทางสู“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแกประเทศ
สวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ัง “แมน้ําลิมแม็ท” อุดมไปดวยมีปาไมเขียวชอุม แซมดวยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม
รานคา บานพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค

นําทานชมความสวยงามของโบสถ "โบสถเซ็นตปีเตอร" โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
กวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป

จากนั้นใหทานไดเดินเลนเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

พักท่ี Sheraton Hotel Zurich / Swissotel Hotel หรือระดับใกลเคียง

ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน

หมูบานวิทซนาว

รถไฟริกิบาหน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือชมทะเลสาบลูเซิรน ทะเลสาบท่ีตั้งอยูในสวนกลางของประเทศสวิตเซอรแลนด มี
ขนาดใหญเป็นอันดับสี่ของประเทศ ตัวทะเลสาบมีรูปรางท่ีโคงงอแบบซับซอน รอบๆ
ทะเลสาบมีเสนทางการเดินปามากมาย รวมท้ังเสนทางขี่จักรยานพ้ืนราบ และเสนทาง
จักรยานภูเขา

เป็นเมืองเล็กในเขตุลูเซิรนของสวิตเซอรแลนด ซ่ึงขึ้นชื่อเรื่องการเป็นสถานท่ีทองเท่ียว
ยอดนิยมตั้งแตศตรวรรษท่ี 19 เพราะ ความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยูริมแมน้ําริกิ

เป็นรถไฟท่ีนําพานักทองเท่ียวขึ้นสูยอดเขาริกิ หน่ึงในภูเขาขึ้นชื่อของสวิตเซอรแลนด ท่ี
ขางบนสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบดาน 360 องศา



วันท่ี 9 เมืองชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน (Rhine fall) - ทาอากาศยาน
ซูริค

เขาริกิ
หน่ึงจุดชมวิวสวยๆ ท่ีไดรับการยกยองเป็น ราชินีแหงภูเขา เพราะสามารถมองเห็นยอดเขา
อ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ท่ีระดับความสูง 1,797 เมตร (5,896 ft)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ซุปหรือสลัด, สเตกเน้ือคัดพิเศษแบบสวิตเซอรแลนด พรอมเคกเชอรรี่ เสิรฟ
พรอมไวนเชอรรี่

ซุก

ซูริค

โบสถเซนต ปเตอรเมืองซูริค

ถนนลิมแม็ทคีย

 บาย

เป็นเมืองท่ีสวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย
นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือ
เป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก ทานอาจจะเห็นซูเปอรคาร
จอดเรียงรายอยู 2 ขางทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นเมือง
ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดวย ซูริคมีชื่อ
เสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมท้ังแหลงชอปป้ิงท่ีทันสมัย แวดลอม
ดวยแมน้ําและทะเลสาบท่ีมีน้ําใสสะอาดจนสามารถด่ืมได เมืองท่ีงดงามแหงน้ีจึงเหมาะ
อยางย่ิงสําหรับการเท่ียวชมและรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ยังเป็น
มหานครแหงวัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี

หน่ึงในสี่โบสถหลักท่ีตั้งอยูในเขตเมืองเกาซูริก โดยโบสถตั้งอยูบริเวณเนินเขาลินเดน
ฮอฟ เนินเขาท่ีตั้งอยูในเขตศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง โดยดานบนสุดของโบสถ
เซนตปีเตอรนั้นเป็นท่ีตั้งของหนาปัดนาฬิกาท่ีติดอันดับหนาปัดนาฬิกาท่ีใหญท่ีสุดในโลก
อีกดวย โดยมีเสนผาศูนยกลางถึง 8.7 เมตร

เป็นถนนเลียบริมแมน้ําลิมแม็ท มีท่ีตั้งของรานขายของฝาก โรงแรม และรานอาหาร
มากมาย ท่ีน่ีเป็นท่ีรูจักในฐานะเป็นหน่ึงสถานท่ีจัดกิจกรรมเดินพาเหรดฉลองวันหยุดฤดู
ใบไมผลิของสวิส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Sheraton Hotel Zurich or Swissotel Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)

นําทานออกเดินทางสู “เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํา
นานาชาติท่ีสําคัญท่ีสุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป เกิดเป็น “น้ําตกไรน ท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน้ําตก พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเป็นท่ีระลึก

นําทานออกเดินทางสูสนามบิน นําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED

บาย

13.15 น. เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971

ชาฟฟเฮาเซิน

นํ้าตกไรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หองอาหาร F.I.T.

เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอรแลนด เป็นท่ีตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง อยูถัดจา
กนอยเฮาเซินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดท
ตามชื่อของน้ําตก หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน ไมเพียงความใหญอลังการ
แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม เหนือน้ําตกมีโขดหินท่ีสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก
โดยรอบท่ีโดดเดน

ทาอากาศยานซูริค บาย

รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport) ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน, รัฐ
ซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศท้ังหมดในทาอากาศยาน

 กิจกรรม เชา

06.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท

คาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

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

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หากทานอายุเกิน 75 ปี หรือไมได
เดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซ้ือประกันเด่ียวเพ่ิม **

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป

คาทิปหัวหนาทัวร
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น้ําด่ืมทานละ 2 ขวดตอวัน

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทุกครั้ง) หากทานลืมสัมภาระไวใน
หองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเปาไมพอทําใหเกิดความลา
ชา ทานสามารถนําสัมภาระขึ้นหองพักไดดวยตัวเอง 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ
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โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน
และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


