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HTG 02  

Direct Switzerland 8 D 5 N (TG) 
ซูริค ซุก เบิร์น  เจนีวา มองเทรอซ์  โลซานน์ เบียล กรินเดลวัลด ์ 

อินเทอร์ลาเก้น เลาเทอรบ์รุนเนน สเตทเชลเบิร์ก  ลูเซิร์น 
พิเศษ ขึ้น 3 ยอดเขา  เฟียร์ส จุงเฟรา และชิลธอร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.00 น.    พร๎อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D สายการบิน

ไทย (TG) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับพร๎อมบริการติดป้ายช่ือพร๎อมริบบิ้นให๎กับกระเป๋าทุกทําน 
 
วันท่ีสอง ซูริค – ย่านดาวน์ทาวน์ซูริค – ถนนบานโฮฟสตราสเซอ – ซุก -  เบิร์น – บ่อหมี – ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น - 

หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ – เบียล 
00.35 น.        ออกเดินทางสูํ เมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
06.55 น.   เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมือง แล๎วนําทุกทํานออกเดินทางสูํ 

เมืองซูริค (Zurich) โดยรถโค๎ชเพื่อเที่ยวชม ย่านดาวน์ทาวน์ซูริค  (Downtown Zurich) ที่เป็นศูนย์กลาง
รวมทุกสิ่งทุกอยํางของเมืองเอาไว๎ เป็นยํานที่มากมายด๎วยชาวเมืองและนักทํองเที่ยว ถนนหนทางมีทั้งคนและ
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รถราง ชมบริเวณ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) พื้นที่ที่มีช่ือเสียงเพราะเป็นถนนสายหลักแหํง
การช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมระดับโลกที่เต็มไปด๎วยห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎าหรูหรา ถนนสายยาวกวํา 1 
กิโลเมตรทําให๎นักช๎อปจากทั่วโลกหลงใหลจนเดินไปกลับรอบสองรอบไมํมีเหนื่อย ผํานชม ศาลาว่าการเมืองซู
ริค ที่มีอายุเกําแกํกวํา 300 ปี และได๎ถูกใช๎เป็นที่ทําการรัฐบาลสาธารณรัฐซรูิค จนถึงปี 1798 เป็นหนึ่งในอาคาร
เกําแกํที่ไมํควรพลาดชมเมื่อมาถึงซูริค ให๎ทํานาได๎ชมความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ที่ตั้งอยูํทาง
ทิศใต๎ของเมืองซูริค เป็นทะเลสาบขนาดใหญํที่มีพื้นที่รวมถึง 1 ,829 
ตารางกิโลเมตร แถมด๎วยวิวของตัวเมืองซูริคริมทะเลสาบที่สวยไมํเป็นรอง
ที่ไหนที่ชวนให๎อยากอยูํชมวิวนี้ไปนานๆ นําทํานนั่งรถโค๎ชสูํ เมือง ซุก 
(Zug) เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตมายาวนานตั้งแตํศตวรรษที่ 13 พาทํานชม 
ยํานเมืองเกํา ที่นําสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบ๎านเกําแกํที่สร๎างกันตั้งแตํยุค
กลาง จัตุรัสกลางเมือง และน้ําพุที่ตกแตํงด๎วยรูปปั้นสวยๆ ตามสไตล์ยุโรป
ก็มีให๎ชมมากมายในเมืองซุกแหํงนี้ ไมํพลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอ
นาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร๎างในสมัยศตวรรษที่ 13 แตํยังคงทําหน๎าที่บอกทั้งเวลา วันที่ และข๎างข้ึนข๎างแรมได๎
อยํางถูกต๎องไมํผิดเพี้ยน ในยํานเมืองเกํานี้ยังมีโบสถ์สไตล์โกธิค และปราสาทเกําแกํให๎ได๎ชมกันด๎วย    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
จากนั้นนําทํานออกเดินทางสูํ กรุงเบิร์น (Bern) อีกหนึ่งเมืองที่ไมํควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมายัง

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สวยงามด๎วยบ๎านเรือนในบรรยากาศ
สบายๆ ตามสไตล์เมืองเกําทั่วไป นําทํานชมเมืองเกํากรุงเบิร์น รวมถึง หนึ่ง
ในสัญลักษณ์สําคัญของกรุงเบิร์นที่ บ่อหมี (Bear Pit) ซึ่งจะได๎เห็นหมีตัว
ใหญํในบํอลึกที่สร๎างจําลองถ่ินที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดิน
เลํนเที่ยวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น (Bern Old Town)  เพื่อชมบ๎านเรือน
ตั้งแตํสมัยยุคกลางที่ยังคงเสนํห์ของเมืองเกําอยูํไมํคลาย บนถนนอิฐสายเกํา
เราจะเห็นนํ้าพุอยูํหลายจุดซึ่งตกแตํงด๎วยรูปปั้นสไตล์เรเนสซองส์แตกตํางกัน
ไปในแตํละจุดที่พบเห็น สําหรับแลนด์มาร์กในยํานเมืองเกําต๎องขอยกให๎กับ 
หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่สร๎างข้ึนตั้งแตํปี 1218 
และถือเป็น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เกําแกํที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกช่ัวโมง

จะมีเสียงดนตรีพร๎อมตุ๏กตาที่ออกมาเต๎นระบําให๎นักทํองเที่ยวได๎หยุดชมกัน นอกจากนี้ยังมีอาคารรัฐสภา โบสถ์ 
และอาคารเกําแกํมากมายที่เป็นสํวนสําคัญทําให๎เมืองเกําแหํงนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก๎ในปี 
1983 ในยํานเมืองเกํานี่เองยังเป็นทีต่ั้งของบ๎านนักวิทยาศาสตร์ช่ือก๎องโลกอยําง ไอน์สไตน์ ที่เคยพํานักอยูํที่กรุง
เบิร์นแหํงนี้ในชํวงปี 1903 – 1905 และแม๎จะผํานมานานกวํา 115 ปีแล๎ว แตํก็ได๎รับการอนุรักษ์เอาไว๎อยํางดี 
แล๎วนําทุกทํานเดินทางสูํ เมืองเบียล (Biel)  

        เย็น รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
  น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม  เจนีวา – น่้าพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้ - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน์ – ศาลาไทย  – มหา

วิหารโลซานน์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูํ เมืองเจนีวา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญํของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการค๎าและเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศ และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งขององค์การนานาชาติมากที่สุด
ในโลกอีกด๎วย ทําให๎ได๎รับยกยํองเป็นเมืองนานาชาติ เจนีวายังได๎ช่ือ
วําเป็นเมืองที่ประชากรมีความเป็นอยูํที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศเป็น
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อันดับทื่ 2 ของโลก นําทุกทํานเที่ยวชมโดยรอบเมืองเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบ
ที่ใหญํเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป โดยกินพื้นที่อยูํใน 2 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยัง
เป็นแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม ที่ขึ้นช่ือในเรื่องความสวยและใสสะอาด พร๎อมด๎วยวิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล 
ชมแลนด์มาร์กสําคัญอยําง น่้าพุเจดโด (Jet d’Eau) น้ําพุที่สูงที่สุดในโลกแหํงนี้เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาที่
ใครๆ ตํางก็ต๎องแวะมาชม แล๎วนําทํานถํายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่ สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) มุมยอด
ฮิตที่ใครๆ ก็ต๎องแวะมาถํายรูป ด๎วยการจัดสวนดอกไม๎ให๎เป็นรูปหน๎าปัดนาฬิกา โดยใช๎ดอกไม๎กวํา 6.500 ต๎นใน
การตกแตํงซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาล 
  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
                    ออกเดินทางสูํ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) อีกหนึ่งเมืองสวยมากประวัติศาสตร์นําตามหา ตัวเมืองมองเท

รอซ์ตั้งอยูํทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ได๎เห็นวิวของเทือกเขาสูง เพราะ
ตั้งอยูํตีนเทือกเขาสวิสแอลป์ แตํอุณหภูมิคํอนข๎างอุํนกวําเมืองใน
แถบเทือบเขา ไมํหนาวมากแม๎จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม ตัวเมืองแม๎จะ
คํอนข๎างเล็กแตํก็ทดแทนด๎วยอาคารบ๎านเรือนสวย ทิวทัศน์งาม 
และแลนด์มาร์กสําคัญของสวิส นําทํานถํายรูปกับ ปราสาทชิลยอง 
(Chillon Castle) ปราสาทโบราณหนึ่งในอนุสรณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวปราสาทตั้งอยูํบนเกาะเล็กๆ 
ริมทะเลสาบ ตัวปราสาทนั้นเป็นแบบยุคกลางที่ผสมผสานระหวําง
หินและไม๎ แม๎จะเกําแกํแตํก็ได๎ถูกบูรณะข้ึนใหมํให๎คงสภาพเดิมเมื่อยังรุํงเรืองเอาไว๎ ไมํวําจะเป็นห๎องโถงใหญํที่
สามารถจุคนได๎กวํา 200 คน ห๎องนอนหลัก ห๎องสวดมนต์ และคลังเก็บอาวุธโบราณ ปราสาทนี้เห็นแล๎วอาจจะ
ค๎ุนตาเพราะปราสาทชิลยองนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนช่ือดัง "ลิตเติ้ล 
เมอร์เมด" (The Little Mermaid) จากนั้นเดินทางสูํ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมืองสวยๆ สูด
อากาศบริสุทธ์ิ ผํอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแนํนด๎วยทิวทัศน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยังเป็นเมืองสําคัญสําหรับ
ประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็นเมืองที่มากด๎วยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด๎วย
เป็นเมืองที่พํานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ ชม ศาลาไทย 
(Thai Pavilion) ที่ตั้งอยูํบน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซึ่งหันหน๎าไปยังทะเลสาบเจนีวา 
ศาลาไทยแหํงนี้ต้ังอยูํโดดเดํนเป็นสงําสมสถานะการเป็นสัญลักษณ์แหํงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปีของพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยํางวิจิตรงดงามตามสไตล์ไทยแท๎ด๎วย
ฝีมือชํางคนไทย มีขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไมํวําใครผํานมาก็อดมอง
อยํางช่ืนชมไมํได๎ ผํานชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสําคัญของโลซานน์ที่ตั้งเดํน
เป็นสงําอยํูใจกลางเมือง สังเกตุเห็นได๎งํายด๎วยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง  มหาวิหารเกําแกํแหํงนี้สร๎างข้ึน
ตั้งแตํปี 1235 สวยงดงามด๎วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และหน๎าตํางทรงกุหลาบขนาดใหญํที่ด๎านหน๎านั้นก็ถือ
เป็นผลงานศิลปะช้ันนําของยุโรปโลยทีเดียวแล๎วนําทุกทํานเดินทางสูํ เมืองเบียล (Biel)  

เย็น  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
  น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน  
 
วันท่ีสี่  กรินเดอร์วัลด์ – ภูเขาเฟียร์ส – อินเทอร์ลาเก้น  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุํงหน๎าสูํ กรินเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูํบ๎านเล็กๆ แตํสวยงามกลางหุบเขาที่ตั้งอยูํบริเวณตีนเขาที่
ความสูง 1,034 เมตร แล๎วนําทํานข้ึน กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อข้ึนไปบน ภูเขาเฟียร์ส (First 
Mountain) ภูเขาที่สูง 2,166 เมตร ให๎ทํานได๎ชมทัศนียภาพสวยๆ ของทั้งตัวเมืองด๎านลําง เทือกเขาสูงที่ ราย
ล๎อม และถํายรูปคํูกับวิวสวยๆ กันอยํางเต็มที่  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนภูเขาเฟียร์ส (อาหารพ้ืนเมือง)  
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 นั่งกอนโดลําลงจากภูเขาเฟิร์สมายังเมืองกรินเดอวัลด์  
นําทํานเดินทางสูํเมือง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) หนึ่งในเมืองจุดหมายทํองเที่ยวสําคัญของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองที่เช่ือมการเดินทางตํอไปยังจุดหมายตํอไป
ได๎งําย เมืองอินเทอร์ลาเก๎นนั้นมีความสูงที่ระดับ 566 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล สวยด๎วยทัศนียภาพที่สวยงามทั้งภูเขาสูงที่รายล๎อมและ
ทะเลสาบ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)  
น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม City Oberland หรือระดับเดียวกัน 

 
วันท่ีห้า รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – น่้าตกสเตาบ์บาค – อินเทอร์ลาเก้น   
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานสูํสถานีรถไฟเพื่อข้ึน รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อข้ึนไปยัง 
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกวํา “Top of 
Europe” นั่นคือเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปด๎วยความสูงสุดถึง 3,466 
เมตร และระหวํางนั่งบนรถไฟนั้นเราก็จะได๎ชมทั้งป่าไม๎ ทุํงหญ๎าและ
อุโมงค์ที่มีการขุดสร๎างกันมาตั้งแตํในชํวงศตวรรษที่ 19 รวมถึงบ๎านที่
สร๎างในสไตล์สวิสที่จะเห็นได๎เป็นระยะ และเมื่อข้ึน ไปถึงยอดเขาจุงเฟ
รา แนํนอนวําสถานที่ยอดฮิตขนาดนี้เราจะได๎พบกับนักทํองเที่ยวเต็ม

ลานกว๎างเหนือหน๎าผาที่เป็นจุดชมวิว รอบข๎างสวยงามแทบลืมหายใจด๎วยหิมะบนยอดเขา ให๎ทํานได๎เลํนและ
สัมผัสหิมะกนัอยํางเต็มที่แม๎จะไมํใชํฤดูหนาวก็ตาม นําทํานชม ธารน่้าแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ที่มีขนาด
ใหญํตระการตา ที่บนยอดเขาแหํงนี้ยังมี อุโมงค์น่้าแข็ง (Ice Palace) ให๎เป็นอีกหนึ่งสีสันในการเที่ยวจุงเฟรา 
มีการตกแตํงอุโมงค์เกําให๎กลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยวชวนต่ืนเต๎น  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุงเฟรา (อาหาร
พ้ืนเมือง)  
นําทํานข้ึนรถไฟที่อีกด๎านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสูํเมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหวํางทางแวะ

เปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลี่ยนและตํอรถไฟที่พระ
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเมื่อปี 
2440 จ ากนั้ นนั่ ง รถ ไฟตํอ สูํ  เมื อง เล า เทอร์บรุ น เนน 
(Lauterbrunnen) อีกหนึ่งเมืองกลางหุบเขาที่มากด๎วยเสนํห์แหํง
ธรรมชาติและมีขุนเขาสูงตระหงํานรายล๎อม ตัวเมืองเป็นหมูํบ๎านไมํ
ใหญํมากแตํเพียบพร๎อมไปด๎วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและ
อากาศบริสุทธ์ิ และยังเป็นเมืองทางผํานไปยังสถานที่ทํองเที่ยวอื่นๆ 

ในเทือกเขาแอลป์บริเวณนี้อีกด๎วย นําทํานแวะถํายรูปที่ น่้าตกสเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ําตกแหํงนี้
เป็นนํ้าตกที่ติดอันดับน้ําตกที่สูงที่สุดลําดับที่ 3 ของสวิตเซอร์แลนด์ ด๎วยความสูงถึง 297 เมตร ถือเป็นหนึ่งใน
น้ําตกช่ือดังของเมืองและเป็นแลนด์มาร์กที่ไมํควรพลาดเมื่อได๎แวะเวียนผํานมาที่เลาเทอร์บรุนเนน ตัวน้ําตกน้ํา
เป็นแบบทิ้งตัวดิ่งลงมาตรงๆ จากหน๎าผาสูง ทําให๎บางสํวนฟุ้งกระจายเป็นละอองเมื่อมาถึงด๎านลําง ยิ่งทําให๎ดู
สวยและนําชมมาก แล๎วนั่งรถโค๎ชตํอสูํเมือง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวยที่รายล๎อมไป
ด๎วยเทือกเขาสูงแหํงนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญํแล๎ว เมืองอินเทอร์ลาเก๎นยังเป็นเมืองที่ตั้งอยูํระหวําง 2 
ทะเลสาบใหญํคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ๎านเรือนในเมือง
สํวนใหญํจะสร๎างด๎วยสไตล์สวิสที่สวยและดูอบอุํนให๎เราได๎ซึมซับและสัมผัสกับความเป็นสวิตเซอร์แลนด์อยําง
เต็มที่ ทั้งหมดรวมกันแล๎วทําให๎เมืองนี้นําสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็นเมืองรีสอร์ทพักร๎อนติดอันดับต๎นๆ 
เลยทีเดียว  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Spycher Interlaken Restaurant (อาหารพ้ืนเมือง) ให๎ทํานได๎ทาน
อาหารไปพร๎อมกับชมโชว์พื้นเมืองนําตื่นตาของสวิตเซอร์แลนด์ ไมํพลาดกับเมนู ฟองดูว์ชีส แสนอรํอยให๎ทําน
ได๎ลิ้มลอง 
 น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม City Oberland หรือระดับเดียวกัน 

 
วันท่ีหก สเตทเชลเบิร์ก – ยอดเขาชิลธอร์น  – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานสูํ เมืองสเตทเชลเบิร์ก (Stechelberg) หมูํบ๎านเล็กๆ ที่เชิงเขาแแอลป์ เพื่อข้ึน เคเบิ้ล คาร์ ที่จะนํา

ทํานข้ึนสูํ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ให๎ทุกทํานได๎ช่ืนชม
ทัศนียภาพแสนต่ืนตาที่ความสูง 2,970 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สูด
อากาศบริสุทธ์ิพร๎อมชมเทือกเขาน๎อยใหญํละลานตา และที่ยอดเขา
ชิลธอร์นน่ีเองที่เราจะสามารถชมวิวแบบพาโนรามําของยอดเขาช่ือดัง
ทั้งหลายพร๎อมๆ กันได๎เลย ตั้งแตํยอดเขาทิตลิส ยอดเขาจุงเฟรา ยอด
เขาไอเกอร์ และยอดเขาเมินช์ และด๎วยการที่เคยเป็นสถานที่ถํายทํา
ภาพยนตร์สายลับช่ือดับ เจมส์ บอนด์ 007 ทําให๎ยอดเขาแหํงนี้ยิ่งโดํง

ดังและมีนักทํองเที่ยวมาเยี่ยมเยียนไมํขาดสายตลอดปีเลยทีเดียว 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  

นําทํานน่ังรถโค๎ชตํอไปยัง ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุํนอยูํริมฝั่ง “ทะเล
สาบลูเซิร์น” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลับเป็นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจาก
ทิวเขาแล๎วลูเซิร์นยังมีปา่ไม๎คํอนข๎างหนาแนํนและทุํงหญ๎ากว๎างใหญํตาม
แนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความ
เกําแกํของพื้นที่ไว๎ได๎อยํางดี นําทํานเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ทั้ง สะพานไม้
ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไมํเหมือนสะพานและมีอายุ
เกําแกํมากกวํา 600 ปี ที่วําไมํเหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดู
คล๎ายอาคารกลางน้ํา แตํจริงๆ แล๎วสร๎างข้ึนเพื่อใช๎ข๎ามไปมาระหวําง
สองฝั่งแมํนํ้ารอยซ์ (Reuss River) ถํายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion 
Monument) สัญลักษณ์สําคัญอีกช้ินของลูเซิร์นถูกสร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่
ระลึกและเป็นเกียรติแกํเหลําทหารหาญชาวสวิสซึ่งสํวนใหญํเป็นชาวลู
เซิร์นมากกวํา 700 คนที่ออกรบและเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิด
สงครามปฏิวัติยุคพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหินและ
แกะสลักข้ึนรูปเป็นประติมากรรมสิงโตตัวใหญํสวยงามมากแม๎จะมี
ใบหน๎าโศกเศร๎าดังที่วํา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Grand Europoe หรือระดับเดียวกัน 

 
วันท่ีเจ็ด ซูริค - สนามบินซูริค  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น่าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
13.15 น. ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน) 
 
วันท่ีแปด สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร๎อมความประทับใจ 
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หมายเหต!ุ!!ในกรณีท่ี 3 ยอดเขาในโปรแกรมปิด (Schilthorn, Grindelwald First,) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนการขึ้นยอดเขาตามความเหมาะสม ตามพีเรยีทข้างต้น 

*** 1-8 Nov’19 ปรับขึ้นยอดเขา (Schilthorn /Jungfrau /Rigi)*** 
*** 8-16/16-22 Nov’19 ปรับขึ้นยอดเขา (Glacier 3000  /Jungfrau /Rigi)*** 

 
อัตราคําบรกิาร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

 อัตราน้ีรวม 
✓ คําธรรมเนียมในการขอยื่นวีซํากลุํมเชงเก๎นทางสถานทูตจะไมํคืนเงินคําธรรมเนียมทุกกรณี 
✓ คําต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) 
✓ คําที่พักระดับมาตรฐาน (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คําเข๎าชมสถานที่ และคําธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราน้ีไม่รวม 
✗ คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่าน้ัน) 
✗ คํานํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 20 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 
✗ คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก 
✗ คําทิปไกด์ท๎องถ่ินและคนขับรถท๎องถ่ิน ทํานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คําทิปหัวหน๎าทัวร์ไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน 
  

                                  วันเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 

1 – 8 พ.ย. 62 
8 – 16 พ.ย. 62 
16 – 22 พ.ย. 62 

***เป็นพเีรียทที่มีการปรับเปลี่ยนการข้ึนยอด
เขา*** 

65,900 22 – 29 พ.ย. 62 
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 

ธันวาคม 
6 – 13 ธ.ค. 62 
13 – 20 ธ.ค. 62 
20 – 27 ธ.ค. 62 
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เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน 
3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
5.ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณี
ที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจาํยเบด็เสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บรกิารใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํ
วํากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือ
วําทํานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการยื่นวีซ่า 
1. พาสปอร์ตที่ยังไมหํมดอายุ และมีอายุไมํตํํากวํา 6 เดือน กํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํม 
เกํา ไมํวําจะเคยมีวีซําในกลุํมเชงเก๎นหรือไมํก็ตาม ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา 
2. รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน๎าใหญํ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระสําคัญสํวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบ๎าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข๎าราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ๎ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่ํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน 
วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบรษัิทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลงั
ครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซํา) ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออก
ของเงินสมํําเสมอ และมีจํานวนไมํตํํากวํา 6 หลัก เพื่อแสดงให๎เห็นวํามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จําย
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ในการเดินทาง และสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมเํดือดรอ๎น เมํํอกลับสูํภูมิลําเนา พร๎อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจาก
ธนาคาร (Bank Certificate)  

หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทํานั้น (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

**สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 
แล๎ว ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของทําน 
โดยระบุรายช่ือผู๎เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทําน๎ํน  
9. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศจาก อ่าเภอ / เขต ที่ทํานอยูํ (เป็นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู๎เป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เดินทางกับผู๎ออกคําใช๎จํายให๎ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู๎เป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร ** 
10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชง เก๎น เป็นการถาวร และ
ถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุํม เรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสาร ดังกลําวเชํนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง๎สถานทูตเพือ่ให๎อยูํในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรื่องวีซําของทํานเนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูก บันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื่นวีซําน้ันผู๎เดินทางต๎องชําระยอดมัดจําพร๎อมคําวีซํากํอนเทํานั้นถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยํํนวีซําได๎ 
 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผู๎เดินทางต๎องมาสแกนลายน๎ํวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
 

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหน๎าพาสปอร์ต).................................................................................................... ............. 

ที่อยูํ................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอืถือ............................................... ......................... 

E-Mail............................................................................................................................. .............................. 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขที่พาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ...................................................................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................... ................ 

สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................... ....... 

ที่อยูํสถานทีท่ํางาน.......................................................................................................... ............................. 

เบอร์โทรศัพท์ทีท่ํางาน.................................................E-Mail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมํรับประทานเนื้อวัว      มังสวิรติ           มุสลมิ      
    อื่นๆ โปรดระบ.ุ.....................................................      
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซํา (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  
  ไมํเคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท่าวีซ่าหรือไม่ 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซํา (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  
  ไมํเคย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล๎ว กรุณาถํายรูปหน๎าวีซําเพือ่ให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบ ** 
 
 

 


