
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM GRAND 

SWITZERLAND 9D6N 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในออ้มกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ 

สวิสเซอรแ์ลนด ์  เที่ยวอินเทอรล์ำเกน้ เมืองสวยที่ถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้ม

กอดของหุบเขำ สำยน ้ำ และฟ้ำครำม นัง่รถรำงสู่ HARDER KULM  ข้ึนกระเชำ้ 

CABRIO สู่ยอดเขำ STANSERHORN กระเชำ้โรแตร ์น ำทุกท่ำนนัง่รถไฟข้ึนสู่

ยอดเขำจุงเฟรำ เยอืนเมืองเก่ำกรุงเบิรน์ ล่องเรือชมทะเลสำบเบรียนซ ์เมือง

เก่ำ สไตนอ์มัไรน ์ลูเซิรน์   เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พกัมีระดบั พรอ้ม

ไกดผ์ูช้  ำนำญงำนและกำรบริกำรสุดประทบัใจ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

13 – 21 เมษำยน / 28 เมษำยน – 6 พฤษภำคม  2562 



วนัแรกของกำรเดินทำง (1) 

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอรแ์ลนด)์    

21.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 

4 เคำนเ์ตอร ์D  สำยกำรบินไทย โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษํทคอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ทุกท่าน 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) 

ซูริค –  เบิรน์ – บล็อก – โรงงำนช็อคโกแลตกำเยร่ ์-  โลซำนน ์

00.20 น.  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวสิฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 

970 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

06.50 น.  เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัจากผ่านพิธีศุลกากร และ

ด่านตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั้งรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ... นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมือง

หลวงของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ ชมบ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลกัษณข์องกรุง

เบิรน์” เมืองแห่งน้ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ให้

เป็น “เมืองมรดกทางวฒันธรรมของโลก” นําท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนำฬิกำไซท ์กล็อค

เค่นทำรม์ หอนาฬิกาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ใหดู้ทุกชัว่โมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ัน

ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับย่ำนกำรคำ้มำรก์ำสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้

และบูติค ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรมักาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ย

รา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณสไตลบ์าร็อค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต์จึงเหมาะ

กบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี” 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  

จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมือง บล็อก (Broc)   เท่ียวชม โรงงำนช็อคโกแล็ต Cailler  “กำ-

เย่ร”์ ปัจจุบันของบริษัทเนสท์เล่ Nestle ยักษ์ใหญ่อันดับหน่ึงของโลกด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โลซำนน ์(LAUSANNE) แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีสวยงามตั้งอยู่ใน

สวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมงัค ์

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั MOVENPICK HOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) 

โลซำนน ์ – เวเว่ย ์-  มองเทรอซ ์– ปรำสำทชิลยอง – เซอรแ์มท 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  นําท่านทางสู่ เมืองเวเว่ย ์เป็นเมืองท่ี ชำลี แชปปล้ิน” ศิลปินตลกช่ือดงัของโลกช่ืนชอบ 

เคา้หลงรกัเมืองแหง่น้ีและใชเ้วลาพกัอาศยัในเมืองน้ีกวา่ 25 ปีจนกระทัง่เสียชีวติท่ีน่ี ไดมี้การสรา้ง

อนุสาวรียข์องเคา้เพ่ือรําลึกถึง อีกทั้งยงัเป็นเมืองตน้กําเนิดผลิตภัณฑ์ภายใตแ้บรนด์เนสเล่ยอี์ก

ดว้ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(MONTREUX) นําท่านเขา้ชมปราสาทท่ีงดงามมากแห่ง

หน่ึงในสวิสเซอรแ์ลนด์ ปรำสำทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ปราสาท

แห่งน้ีสรา้งขึ้ นใน ศตวรรษท่ี 13 บนฐานเดิมของโรมนั เป็นท่ีอยูข่องเคารท์แห่งซาวอย ตลอดช่วง

ยุคกลาง จากน้ันไดมี้การผลดัเปล่ียนผูค้รอบครองหลายต่อหลายครั้ง ปราสาทชิลยองแห่งน้ีเป็นท่ี

นิยมอยา่งมากสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนสวสิเซอรแ์ลนด ์อิสระใหท่้านเลือกซ้ือลินคา้ท่ี

ระลึกมากมายท่ีมีสญัลกัษณ์ของปราสาทอยูด่ว้ย เหมาะกบัการเป็นของฝาก อาทิ ไวน์รสดี , ตุ๊กตา

หมีในชุดเจา้หญิง หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปราสาท, ชอคโกแลต, ท่ีเปิดจดหมายทําเป็นรูปดาบ

อศัวนิ เป็นตน้ ...   

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

 นําท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟเมืองแทซ (TASCH) เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอรแ์มท 

(ZERMATT) เมืองแหง่สกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษ

ทางอากาศเพราะ ยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่าน้ัน และยงัมีฉาก

หลงัของตัวเมืองเป็นยอด เขำแมททอรฮ์อรน์ (MATTERHORN) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง

สวยท่ีสุดในสวติเซอรแ์ลนด ์  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั BEST WESTERN ALPEN RESORT ZERMATT  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 



วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) 

เซอรแ์มท – ชมเมืองเซอรแ์มท -  อินเทอรล์ำเกน้ – ฮำรด์เดอร ์คลมุ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 นําท่านลงสู่ตวั เมืองเซอรแ์มท อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย 

ณ ถนน BAHNHOFSTRASSE ถนนท่ีสองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขาย

ของท่ีระลึก บ้านเมืองส่วนใหญ่ในเมือง เซอร์มัทท์ส่วนใหญ่จะสรา้งในสไตล์ของสวิสชาเล่ย์ 

ด้านล่างมัก เ ป็นร้านขายของ ชั้ นบนจึ ง เ ป็น ท่ีพักอาศัยเ ม่ือเ ดินไปเ ร่ือยๆ จะถึงถนน 

Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน้ําพุ Ulrich Inderbinen ท่ีสรา้งไวเ้พ่ือเป็นเกียรติแก่นักปีนเขาระดับ

ตาํนาน...ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางลงสู่สถานีรถไฟเมืองแทช 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ ( INTERLAKEN) เมืองท่ีมีทิวทัศน์อันงดงาม 

เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา และสายน้ําสีฟ้าครามสดใสของ

ทะเลสาบท่ีจะทําใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน นําท่านเดินทางสู่  โดยรถราง เป็นภูเขาทางตอนบนของเมือง 

INTERLAKEN ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมววิบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นเมือง INTERLAKEN ไดท้ั้งเมือง 

พรอ้มดว้ยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบท่ีข  นาบขา้งเมืองไว ้ไดแ้ก่ THUN LAKE ทางทิศตะวนัตก และ 

BRIENZ LAKE ทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุดอลังการได้แก่ 

JUNGFRAO, EIGER และ MONCH อิสระใหท่้านหามุมถ่ายรูปกบัทัศนียภาพอนัสวยงาม จากน้ันนํา

ท่านเดินเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลาง

เมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER 

เป็นตน้, ชอคโกแลต, มีดพบั VICTORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกา

กุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีรา้นปลอดภาษีเคียรช์โฮฟเฟอร ์และใกลก้นัน้ันมีคาสิโน KURSAAL 

ใหส้าํหรบัท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตามอธัยาศยั 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรไทย   

ท่ีพกั  LINDNER BEAU RIVAGE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) 

อินเทอลำเกน้ – ล่องเรือทะเลสำบเบรียนซ ์- แองเกิลเบิรก์ – กระเชำ้โรแตร ์– จุงเฟรำ 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด(์Grinderwald) หมู่บา้นกลางหุบเขาท่ีเป็น

แหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด์ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผจญภยัแห่ง

สวิสแอลป์ท่ีสวยงามครั้งยิ่งใหญ่ และประทับใจ นําท่าน นัง่รถไฟ ข้ึนสู่สถำนีบนยอดเขำจุงเฟรำ 

ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) 

ซ่ึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และไดช่ื้อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ ้ำน ้ำแข็ง (ICE 

PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิตํา่กวา่ 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสตัวท่ี์อาศัยอยูบ่ริเวณ

เทือกเขา ชมรูปป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการแกะสลกัน้ําแข็ง พรอ้มทั้งเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ และ

กลาเซียร ์หรือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง สฟริงซ ์SPHINX จุด

ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร สมัผัสความงดงามของ

ธำรน ้ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ให้

เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน้ําแข็งของ

เทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน และ

เพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนวบ์อรด์, สุนัขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบั

การส่งโปสการด์จากท่ีทาํการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป  

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ บริกำรท่ำนดว้ย

อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่าย นําท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะใตภู้เขา Eiger และ 

Mönch  ใหท่้านไดช้มววิเทือกเขาจุงเฟรายอรค์ ในอีกบรรยากาศหน่ึงใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการ

ชมทศันียภาพอนัแสนโรแมนติกไดจ้ากสองขา้งทาง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถ่ิน 

ท่ีพกั H+HOTEL & SPA ENGELBERG  หรือเทียบเท่ำ 

 

 



วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) 

แองเกิลเบิรก์  – ยอดเขำชทำนเซอรฮ์อรน์ - กระเชำ้ cabrio – ลเูซิรน์ – สะพำนไมช้ำเปล 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น (MT.STANSERHORN) ตั้ งอยู่ในตําบล 

NIDWALDEN ใกล้ กับชายแดนรัฐ OBWALDEN มีความสูงท่ี 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การ

เดินทางโดยขึ้ น กระเชา้ “CABRIO” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก (แถมมี 2ชั้นอีก

ต่างหาก” ท่ีคงมีความหมายมาจากคาํวา่ “CABRIOLET” หรือ “CONVERTIBLE” ซ่ึงหมายถึง คลา้ย

รถเปิดประทุน ขึ้ นสู่ยอดเขา MOUNT STANSERHORN โดยก่อนอ่ืนจะพาท่านขึ้ นรถรางท่ีมีอายุกวา่ 

100 ปี ไต่ขึ้ นเนินเขา สองขา้งกายท่านจะโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งหญา้ ฟารม์สตัว ์เป็นประสบการณ์ท่ี

ยากจะหาได.้.. จากน้ันเปล่ียนเป็น CABRIO กระเชา้ลอยฟ้า 2 ชั้น แหง่แรกของโลก พาหนะลอยฟ้า

ท่ีพานักท่องเท่ียวทะยานขึ้ น ภูเขา STANSERHORN ท่ีระดบั แต่ เคเบิลคารส์องชั้น ของทั้งสองแห่ง

น้ี ไม่มีชั้นดาดฟ้า เป็นชั้นสองแบบปิดดว้ยหลงัคา CABRIO (แคบริโอ) จึงกลายเป็นความพิเศษท่ี

นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัววิแบบไรข้อบ เม่ือขึ้ นสู่ยอดเขา 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ 

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THEROOF OF 

EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อย

สลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียว

ชอุ่ม นําท่านชม สะพำนไมช้ำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อันมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของลูเซิรน์ ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตัวยาวขา้มแม่น้ํา “รอยส”์ (REUSS) 

ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี จากน้ันนําท่านชม อนุเสำวรียสิ์งโต เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองลูเซิรน์ และเป็นอนุสาวรียส์าํหรบัทหารสวิสท่ีตายในหน้าท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวลู

เซิรน์ สาํหรบัความกลา้หาญและความซ่ือสตัยใ์นหน้าท่ี แกะสลกัอยูบ่นหน้าผา ท่ีหวัของสิงโตจะมี

โล่ ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิสเซอรแ์ลนด์อยู ่ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ สรา้ง

ขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละรกัภกัดี ท่ีเสียชีวติไปในฝรัง่เศส. 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  

ท่ีพกั   RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง (7) 

ลเูซิรน์ -   สไตนอ์มัไรน ์ -  ชำฟเฮำเซ่น – น ้ำตกไรน ์-  ซูริค   

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง สไตนอ์มัไรน ์(STEIN AM RHEIN) อิสระใหท่้านเดินเล่น ชมเมือง

เก่าท่ียงัคงรกัษาความเป็น เอกลกัษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอนัสวยงามเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

และไดร้บัรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรไทย 

นําท่านเดินทางไป ชมน ้ำตกไรน ์ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น น้ําตกท่ีเกิดจากแม่น้ําไรน์ เป็น

น้ําตก  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ตน้กําเนิดจากสวิส และไหลไปเร่ือย ผ่านฝรัง่เศส เยอรมัน จนออก

ทะเลเหนือ ท่ีเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆช่ือ NEUHAUSEN AM RHEINFALL กับ เมือง 

LAUFEN-UHWIESEN ใกล้ๆ เมือง SCHAFFHAUSEN ทางตอนเหนือ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิสฯ เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

ศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนทองคาํท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลกัทรพัยท่ี์ใหญ่เป็นอนัดับ 4 

ของโลก นับเป็นเมืองท่ีมีความเด่นในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หากมีเวลาใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้ดิวต้ีฟรี ในสนามบิน อาทิ ชอคโกแลต นาฬิกา ฯ   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี  

ท่ีพกั   SHERATON HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง (8) 

ซูริค – สนำมบิน      

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำน

เดินทำงสู่สนำมบินซูริค เพื่อท ำ Tax Refund  

11.30 น.  เดินทางถึงสนามบินซูริค เพ่ือเตรียมตวัเชคอิน 

13.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง (9) 

กรุงเทพ (สนำมบินสุวรรณภูมิ 

 

05.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก 

       สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกต ิ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 36,000.- 36,000 36,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) สว่นลดทำ่นละ 30,000.-  30,000.- 30,000.- 

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ช ำระเพ่ิมทำ่นละ (ตัว๋กรุป๊)  95,500.- 95,500.- 95,500.- 

 

** กรณีผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคิดค่ำบริกำรเพ่ิมท่ำนละ 15,000 บำท ** 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ  (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

1769 

1679 

1589 

1499 

360 

1469 

955 

1769 

1679 

1589 

1499 

360 

1469 

955 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำน้ีรวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 



อตัรำน้ีไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 

➢  “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000 บำท  

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                    หรือ ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บญัชีกระแสรำยวนั  

➢ “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

กำรยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=1131&PeriodID=3631


หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบน

รถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง

เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่น

ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตั๋ว

เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, 

พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 

เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะ

เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่

น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน

, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความ



15. ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ 

หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

17. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิข้ึนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

18. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทวัร์

หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

19. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและ

ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน

วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

เมื่อท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 


