
 

 

  MONO SWISS ทวัรส์วสิเซอรแ์ลนด ์7วนั 
4คนื  

สวสิเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาติ
ทีส่วยงดงามชวนหลงใหล 

บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

2  
กรงุเทพฯ – สนามบนิซูรคิ– เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์– กรงุเบริน์ – เมอืง
เจนวีา – ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross 
Building and Palais des Nations 

3  ชาวาน เดอ โบกสิ - Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเท
รอซ ์– ทาซ 

4  ทาซ - เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ - แองเกลิเบริก์ 

5  แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์

6  เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

04 - 10 Sep 2018  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

18 - 24 Sep 2018  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

31 Oct - 06 Nov 2018  49,900  49,900 49,900 24,950 12,500 

14 - 20 Nov 2018  52,900  52,900 52,900 26,450 12,500 

30 Nov - 06 Dec 2018  52,900  52,900 52,900 26,450 12,500 

06 - 12 Dec 2018  52,900  52,900 52,900 26,450 12,500 

 

 



 
รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

22.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

วันที่ 2 
กรงุเทพฯ – สนามบนิซูรคิ– เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์– กรงุเบริน์ – 
เมอืงเจนวีา – ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red 
Cross Building and Palais des Nations 

01.05  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ
ที ่TG970 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 35 นาท)ี 

07.50  เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดู
รอ้น)) น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ 
(Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนทีัง้ 3 ทศิทาง โดยมี
แมน่ า้ไรน ์(Rhein) ไหลผา่นเมอืง ใหท้า่นชมความงามของน ้าตกไรน ์เป็นน ้าตก
ขนาดใหญท่ีส่ดุของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าไรนบ์รเิวณพรมแดนระหวา่งรัฐชาฟเฮา
เซนิกบัรัฐซรูคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้าตกแหง่นีม้คีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 
23 เมตร ปลาทั่วไปไมส่ามารถวา่ยขึน้น ้าตกแหง่นี้ได ้มเีพยีงปลาไหลเทา่นัน้ทีม่ี
เทคนคิเฉพาะตวัในการไตข่ึน้น ้าตก น ้าตกแหง่นี้ถอืก าเนดิขึน้ในยคุน ้าแข็งครัง้สดุทา้ย
เมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพเก็บความประทับใจของ
น ้าตกไรน ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 171ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง2.30 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยูใ่จกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
สวสิเซอรแ์ลนด ์มแีมน่ ้าอาเร ่(Aare) ลอ้มรอบตวัเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทาง
ธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวนัตก
ชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 
130,000 คน มยีา่นเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่
อาย ุ200-300 ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ (Geneva) (ระยะทาง158ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ2ชัว่โมง30นาท)ี เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิ การทตู เป็นเมอืง
ทีม่อีงคก์รระหวา่งประเทศตัง้อยูม่ากทีส่ดุในโลก น าทา่นชมทะเลสาบเจนวีา 
(Geneva Lake) เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคญัของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไป
ดว้ยสวนสาธารณะและสวนหยอ่มทีส่วยงาม ดงึดดูสายตาดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด (Jet 
d-Eau) ทีม่นี ้าพพุุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่ ี

เขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์
รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกวา่ 850 ปี 
นาฬกิาดอกไม ้จดุถา่ยรปูส าคญัตัง้อยูด่า้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน 



 
มองขา้มไปจะเห็น รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั 
ตา่งกนัไปตามฤดกูาล ผา่นชม ทีท่ าการองคก์ารสหประชาชาตปิระจ ากรงุเจนวีา 
Palais des Nations หนึง่ในอาคารทีส่ าคญัทีส่ดุของกรงุเจนีวา อาคารสขีาวหลงั
ใหญน่ี้ไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)เมนูอาหารจนี 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงชาวาน เดอ โบกสิ (ระยะทาง17ก.ม.ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ30นาท)ี 

ทีพ่กั: Best Western Chavannes de Bogis หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ัก
ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 

วันที่ 3 ชาวาน เดอ โบกสิ - Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืง
มองเทรอซ ์– ทาซ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่Aubonne Outlet (ระยะทาง28ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30
นาท)ี เอาทเ์ลตขนาดใหญใ่นสวติเซอรแ์ลนด ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเชน่ADIDAS, 
DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, PUMA, GUESS และสนิคา้
แบนดด์งัตา่งๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อสิระอาหารกลางวัน
ตามอธัยาศยั 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซาน (Lausanne)(ระยะทาง24ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืง
เล็กๆ ทีต่ัง้อยูต่ดิกบัทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบ
ลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่นใหญใ่นเมอืงจะพดูภาษาฝร่ังเศส เพราะ
เมอืงโลซานอยูใ่กลก้บัชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบา้นเรอืนของโลซานเตม็ไป
ดว้ยตกึและอาคารรปูทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบ
ไมวุ่น่วาย มรีะบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหลง่ผลติไวนท์ีด่ี
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จ
พระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จยา่)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที9่ทรงส าเร็จ
การศกึษาจากเมอืงนี้ดว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืงยา่นเมอืงเกา่สมัยโบราณ 



 
ผา่นชม มหาวหิารแหง่โลซานน ์หรอื วหิารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามชือ่
เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอนัดบัยโุรปและถา่ยรปูหนา้
พพิธิภัณฑโ์อลมิปิก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง19ก.ม.
ใชเ้วลา 20 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์
นักทอ่งเทีย่วตา่งก็ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ Pearls 
of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และเมอืงนีย้ังยังเป็น
ทีต่ัง้ของส านักงานใหญข่องบรษัิทใหญด่า้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย 
แวะถา่ยรปูกบัจดุไฮไลทข์องเมอืง รปูปัน้“ชาล ีแชปปลิน้”(Chaplin Statue) ชาว
องักฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็น
สถานทีพ่ักกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถา่ยรปูสอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยูก่ลาง
ทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางผา่น เมอืงมองเท
รอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีไ่ดช้ือ่วา่
เป็น ไขม่กุแหง่ Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนี
วา ทีม่ฉีากหลงัเป็นภเูขาชมรปูปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี( Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่
วงควนี (Queen) ตัง้อยูต่รงจัตรุัสตลาด เจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่
ถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาส ิโนคอื Tour d'Ivoire 
ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใช ้

เป็นทีพ่ักอาศยัอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาซ (Taesch) (ระยะทาง139
ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

ทีพ่กั: Elite Taesch Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วันที่ 4 ทาซ - เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ - แองเกลิเบริก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึเซอรแ์มท Zermatt มี
เวลาใหท้า่นเดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ย
เขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ช ้

น ้ามนัเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแม
ททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ เซอร์



 
แมทเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลกัของคนพืน้เมอืง คอื พนักงาน
โรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลกัของเมอืงนี้มาจากการทอ่งเทีย่วในชว่งฤดรูอ้น
และฤดหูนาว ในวันทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นลา่งนี้ถา้สภาพอากาศดแีละสดใด 
จะสามารถมองเหน็ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสงา่ทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ 
ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และมรีปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์เฉพาะตวัของ
แมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจ่ดุสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้า่เป็น
ยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเดน่ไปอกีเมือ่เอกลกัษณ์เฉพาะตวันี้ได ้
เป็นโลโกข้องชอ็คโกแล็ตดงัทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญพ่าราเมา้ทพ์คิ
เจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่
สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บ
บรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

บ่าย  น าทา่นน่ัง Shuttle Train กลบัสูเ่มอืงท๊าซ แลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิ
เทอรล์าเคนิ(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.) เมอืงตากอากาศ
เล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขา
มทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง86ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ1ชัว่โมง15นาท)ี 

ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ัก
ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 

วันที่ 5 แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 



 
เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็น
ยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) 
ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่น
สามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่
งดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชมถ า้แข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบน
ยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 
ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร 
ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) เมนูอาหารจนี 

บ่าย  หลงัอาหารเทีย่งน าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลู
เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี จากนัน้พาทา่นชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่
เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใิน
ฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 
204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่
ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว
สะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town 
เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงกลาททบ์รกูจ(์Glattbrugg) (ระยะทาง65ก.ม.
ใชเ้วลา1ชัว่โมง) 

ทีพ่กั: Dorint Airport-Hotel Zurich หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 



 

วันที่ 6 เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

08.00  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

13.15  เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

วันที่ 7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

05.30  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยัง
ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า
24,000บาท) 

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์



 
- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ัน
เดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วันเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุา
สง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธ
มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่
ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณีหอ้งพักใน
เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุา
แจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกต ัว๋ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 
กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครอง
เบือ้งตน้ ดงันี้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 



 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จาก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้
แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทวัร ์

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน)  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์



 
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย
14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  



 
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 
ได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
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