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  MONO SWISS ทวัรส์วสิเซอรแ์ลนด ์7วนั 4
คนื  

สวสิเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาติ
ทีส่วยงดงามชวนหลงใหล 

บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

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

3  
ชาวาน เดอ โบกสิ - Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ 

4  
ทาซ - เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ - แองเกลิเบริก์ 

5  
แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ – เมอืงกลาททบ์รูกจ ์

6  
เมอืงกลาททบ์รูกจ ์– สนามบนิซูรคิ 

7  
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

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 ์

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

22.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิขาออกชัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่ห ้
การตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – สนามบนิซูรคิ– เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์– กรุงเบริน์ – เมอืงเจนวีา – ทะเลสาบเจนี
วา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and Palais des Nations 

01.05  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG970 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 35 นาท)ี 

07.50  เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง
ศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดูรอ้น)) นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่

เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยู่ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทาง โดยมแีมน่ า้ไรน ์(Rhein) ไหล
ผา่นเมอืง ใหท้า่นชมความงามของน้ําตกไรน์ เป็นน้ําตกขนาดใหญท่ีส่ดุของทวปียุโรป ตัง้อยู่บนแม่น้ําไรน์บรเิวณ

พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกบัรัฐซรูคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น้ําตกแหง่นี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 
23 เมตร ปลาทัว่ไปไม่สามารถว่ายขึน้น้ําตกแหง่นี้ได ้มเีพยีงปลาไหลเทา่นัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไต่ขึน้
น้ําตก น้ําตกแหง่นี้ถอืกําเนดิขึน้ในยุคน้ําแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้า่นอสิระ

ถา่ยภาพเก็บความประทบัใจของน้ําตกไรน์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 171ก.ม.ใช ้

เวลาเดนิทาง2.30 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีม่น้ําอา
เร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และ

ทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งกําแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากร
ประมาณ 130,000 คน มย่ีานเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อายุ 200-300 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ (Geneva) (ระยะทาง158ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง30นาท)ี เมอืงที่
ไดช้ือ่ว่าเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ การทตู เป็นเมอืงทีม่อีงคก์รระหว่างประเทศตัง้อยู่มากทีส่ดุในโลก นําทา่นชม
ทะเลสาบเจนวีา (Geneva Lake) เป็นจุดทอ่งเทีย่วสําคัญของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ย

สวนสาธารณะและสวนหย่อมทีส่วยงาม ดงึดูดสายตาดว้ยน า้พจุรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ทีม่น้ํีาพุพุ่งสงูถงึ 
400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่ี
ความน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายุมากกว่า 850 ปี 

นาฬกิาดอกไม ้จุดถา่ยรูปสําคัญตัง้อยู่ดา้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน มองขา้มไปจะเห็น รา้น
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั ต่างกนัไปตามฤดูกาล ผา่นชม ทีท่ าการองคก์าร
สหประชาชาตปิระจ ากรุงเจนวีา Palais des Nations หนึง่ในอาคารทีสํ่าคัญทีส่ดุของกรุงเจนีวา อาคารสี

ขาวหลังใหญน่ี้ไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)เมนูอาหารจนี 

หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงชาวาน เดอ โบกสิ (ระยะทาง17ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30
นาท)ี 

ทีพ่กั: Best Western Chavannes de Bogis หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ักตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

สําคัญต่างๆ 



 

วนัที ่3 
ชาวาน เดอ โบกสิ - Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่Aubonne Outlet (ระยะทาง28ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30นาท)ี เอาทเ์ลตขนาดใหญ่

ในสวติเซอรแ์ลนด ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเชน่ADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, 
GEOX, PUMA, GUESS และสนิคา้แบนดด์ังต่างๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อสิระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซาน (Lausanne)(ระยะทาง24ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ตดิกบั
ทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม มภีูเขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่น
ใหญใ่นเมอืงจะพูดภาษาฝร่ังเศส เพราะเมอืงโลซานอยู่ใกลก้บัชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรอืนของโล
ซานเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไม่วุ่นวาย มี

ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอย่างทัว่ถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหล่งผลติไวน์ทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย 
นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จย่า)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
รัชกาลที9่ทรงสําเร็จการศกึษาจากเมอืงนี้ดว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืงย่านเมอืงเกา่สมัยโบราณ ผา่นชม 

มหาวหิารแหง่โลซานน ์หรอื วหิารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามชือ่เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็น
อาคารแบบโกธคิสวยตดิอันดับยุโรปและถา่ยรูปหนา้พพิธิภัณฑโ์อลมิปิก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์
(Vevey) (ระยะทาง19ก.ม.ใชเ้วลา 20 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์

นักทอ่งเทีย่วต่างก็ขนานนามเวเว่ยแ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไข่มุกแหง่รเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss Riviera 
เพราะมอีากาศดอีบอุ่นเกอืบทกุฤดูกาล และเมอืงนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้ของสํานักงานใหญข่องบรษัิทใหญด่า้นอาหาร
ของโลกอย่าง เนสทเ์ล่ Nestleดว้ย แวะถา่ยรูปกบัจุดไฮไลทข์องเมอืง รูปปั้น“ชาล ีแชปปลิน้”(Chaplin 

Statue) ชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและทา่นเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพ่ัก
กายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถา่ยรูปสอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยู่กลางทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล่ สมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางผา่น เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงเล็กๆแสน

น่ารักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น ไขม่กุแหง่ Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวา ทีม่ี
ฉากหลังเป็นภูเขาชมรูปปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี( Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่วงควนี (Queen) ตัง้อยู่ตรงจัตุรัส
ตลาด เจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบั

คาส ิโนคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจํีานวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใช ้

เป็นทีพ่ักอาศัยอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาซ (Taesch) (ระยะทาง139ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) นําทา่น
เขา้สูท่ีพ่ักแรม 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

ทีพ่กั: Elite Taesch Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
ทาซ - เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ - แองเกลิเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึเซอรแ์มท Zermatt มเีวลาใหท้า่นเดนิเทีย่วชม
หมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศ

เพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอด
เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ เซอรแ์มทเป็นเมอืงทีม่ี
ประชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพืน้เมอืง คอื พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมอืง

นี้มาจากการทอ่งเทีย่วในชว่งฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในวันทีอ่ากาศเอือ้อํานวย จากเมอืงดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศ
ดแีละสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึง่ความสงู
ของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่าทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจาก



ระดับน้ําทะเล และมรูีปทรงทีเ่ป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุ
บนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอกีเมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได ้
เป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดังทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญพ่าราเมา้ทพ์คิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงาม
ราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด ให ้

เวลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําทา่นน่ัง Shuttle Train กลับสูเ่มอืงทา๊ซ แลว้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคนิ
(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.) เมอืงตากอากาศเล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภูเขามทีวิทศัน์บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

หลังอาหารเย็น นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง86ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1ชัว่โมง
15นาท)ี 

ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ักตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล
สาํคัญต่างๆ 

 

วนัที ่5 
แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ – เมอืงกลาททบ์รูกจ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้ม

ดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 
3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ
(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผสักบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่า่นสามารถดูววิได ้

360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชมถ า้แข็งที่
สวยงาม และเดนิเล่นถา่ยรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้
ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอด

ขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) เมนูอาหารจนี 

บา่ย  หลังอาหารเทีย่งนําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่างและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.
ใชเ้วลา40นาท)ี จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี 

ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์
(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
ยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว

สะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง
, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อาหารคํ่าอสิระตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงกลาททบ์รูกจ(์Glattbrugg) (ระยะทาง65ก.ม.ใชเ้วลา1ชัว่โมง) 

ทีพ่กั: Dorint Airport-Hotel Zurich หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

วนัที ่6 
เมอืงกลาททบ์รูกจ ์– สนามบนิซูรคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

08.00  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพ ือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

13.15  เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

วนัที ่7 
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

05.30  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า24,000บาท) 

กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชําระค่า
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สําคัญ**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจํานวน
หนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกนั
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกต ัว๋ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บงัคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนา้ มันตามรายการทวัร ์

8.ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากสถานทตู(วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่/ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

 หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 



1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. การประกนัภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั 

แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้นี้การทํา
ประกนันี้จากบรษัิท มากกว่าขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้กรณีทา่นตอ้งการ

ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



 



 



 



 

 


