
 

              

 

  

 

 

โปรแกรมพิเศษส ำหรับทุกท่ำน ที่ทำงลีลำวดีพร้อมมอบให้จำกใจจริง 

ควำมสุข ในยำมนอน โรงแรมที่น ำเสนอให้ท่ำนในระดับมำตรฐำนที่ท่ำนพึงพอใจ 

ควำมสุข ในกำรกิน ร้ำนอำหำรทุกร้ำนเรำได้ใช้ควำมเป็นลีลำวดีคัดเลือกอำหำรรสชำติดีมำให้ท่ำน

ควำมสุขในควำมทรงจ ำกับทุกสถำนที่ในช่วงเวลำพิเศษเปิดประสบกำรณ์สัมผัสควำมงำมธรรมชำติ 

ณ ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำและทะเลสำบ… สวิสเซอร์แลนด์   

ควำมสุขในกำรบริกำร สุดประทับใจที่ท่ำนจะได้รับ ท่ีทำงทีมงำนเรำตั้งใจมอบให้กับท่ำน 

ลีลำ...ที่เป็นตัวคณุ  ลีลำวดี ฮอลิเดย์ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   11– 19 เมษำยน 2559                                      จ ำกัดจ ำนวน 20 ท่ำน                          

วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)    

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D  

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

  

วันทีส่องของกำรเดินทำง   (2) ซูริค – ชำฟเฮำเซ่น – น้ ำตกไรน์ – เบิร์น – เจนีวำ 

00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970 

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

06.50 น.  เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางไปชมน้ ำตกไรน์ ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น  พรมแดนระหว่างประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์และเยอรมัน น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงชื่อของเมือง

เบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกที่

ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึก เมืองแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ 

ให้เป็น “เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนำฬิกำไซท์ กล็อคเค่นทำร์ม  
หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่าน

การค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีม่ีระดับ

สูงสุดๆของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค  

เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมืองไปตาม

ถนนสายส าคัญกลางเมืองที่มีน้ าพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปทั่วเมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปปั้นแตกต่าง

กันไปจนได้รับการขนานนามว่า City of Fountains” 

 



 

 เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวำ น าชม เมืองเจนีวำ เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การ

สากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก,กาชาติสากล,แรงงานสากล ฯลฯ น าท่านชม น้ ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวัน

อากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติ และ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนีวา อิสระให้เวลาท่านเดินเล่น 

ช้อปปิ้ง 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง (SET MENU)  

ที่พัก  SWISSOTEL METROPOLE GENEVA หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)  เจนีวำ – โลซำนน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลยอง – บริค 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โลซำนน์ (Lausanne) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับ

ของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ     

ศำลำไทย ที่สวยงามต้ังอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมังค์ ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เป็นเมืองที่ 

“ชาลี แชปปลิ้น” ศิลปินตลกชื่อดังของโลกชื่นชอบ เค้าหลงรักเมืองแห่งนี้และใช้เวลาพักอาศัยในเมืองนี้กว่า 25 ปี

จนกระทั่งเสียชีวิตที่นี่ ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของเค้าเพื่อร าลึกถึง อีกทั้งยังเป็นเมืองต้นก าเนิดผลิตภัณฑ์ภายใต้     

แบรนด์เนสเล่ย์อีกด้วย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) น าท่านเข้าชมปราสาทที่งดงามมากแห่งหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์ 

ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งนี้สร้างข้ึนใน  ศตวรรษที่ 13 บนฐานเดิม

ของโรมัน เป็นที่อยู่ของเคาร์ท ตลอดช่วงยุคกลาง จากนั้นได้มีการผลัดเปลี่ยนผู้ครอบครองหลายต่อหลายครั้ง 

ปราสาทชิลยองแห่งนี้เป็นที่นิยมอย่างมากส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเลือก

ซ้ือลินค้าที่ระลึกมากมายท่ีมีสัญลักษณ์ของปราสาทอยู่ด้วย เหมาะกับการเป็นของฝาก อาทิ ไวน์รสดี, ตุ๊กตาหมีในชุด

เจ้าหญิ ง หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปราสาท, ช็ อคโกแลต, ที่ เปิดจดหมายท าเป็นรูปดาบอัศวิน เป็นต้น ...               

ก่อนน าท่านเดินทางสู่ เมืองบริค (BRIG) เมืองชุมทางใหญ่ของรถไฟ 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

ที่พัก  ALEX HOTEL SWITZERLAND หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง  (4)   บริค – เซอร์แมท – กระเช้ำโรแตร์ – ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น –  

                                      เซอร์แมท 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองที่ยังรักษาความเป็นอยู่ของชาวสวสิที่รักอิสระ และความสงบไว้ได้

อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ เพราะเป็นเขตปลอดรถที่ใช้เครื่องยนต์ มีเพียงรถม้า

และรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเปลี่ยนอริยาบถ นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำโรแตร์ สู่ยอดเขำ “แมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ใช้เวลานั่งกระเช้า

ประมาณ 45 นาท ีบนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพจากท่ีสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะกว่า 200 ยอด ของเทือกเขา

แอลป์ มีเวลาให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะและชื่นชมบรรยากาศ น าท่านสู่จุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นยอดเขา 

“แมทเทอร์ฮอร์น”” ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์บริษัทสร้างภาพยนตร์พาราเม้าท์น าไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัท และวอลท์

ดิสนีย์จ าลองไปเป็นสถานที่เล่นเกม "Matterhorn Bobsleds" ในดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนีย  ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการเก็บภาพที่ประทับใจได้ตามอัธยาศัย .. จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองบริค 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “ฟองดูร์บูกิยอง หรือ ฟองดูร์น้ ำมัน”  

ที่พัก HOTEL SONNE ZERMATT หรือเทียบเท่ำ 



 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง  (5) บริค – รถไฟกลำเซีย เอ็กซเพรส – อันเดอร์แมท – อินเทอร์ลำเก้น 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อ นั่งรถไฟสำยกลำเซีย เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟที่ผ่านเส้นทาง

ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ คือ Glacier Express นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ

มักจะท่องเที่ยว น าท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิ

ประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 

2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp 

Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ จนถึงเมืองอันเดอร์แมท เมืองชุมทางของรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบ

ล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สึกสดชื่น อิสระให้ท่านหามุม

ถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG 

หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, 

Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊ก

กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้ กันนั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านที่

ต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย 
ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่หกของกำรเดินทำง  (6) อินเทอลำเก้น – กรินเดอวำลว์ – จุงเฟรำ – อินเทอลำเก้น 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์(Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามครัง้ยิ่งใหญ่ และประทับใจ น า

ท่าน นั่งรถไฟ ข้ึนสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็นสถานีรถไฟสูงที่สุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลถึง 

3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม        

ถ้ ำน้ ำแข็ง (ICE PALACE) ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ

เทือกเขา ชมรูปปั้นต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน้ าแข็ง พร้อมท้ังเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธาร

น้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นได้

กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผัสความงดงามของธำรน้ ำแข็งอเลิท์ซ กลำเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ที่

ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สุดใน

บรรดาทุ่งน้ าแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และ

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด, สุนัขลากเลื่อน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจาก

ที่ท าการไปรษณีย์ท่ีสูงที่สุดในยุโรป  
(กิจกรรมต่ำงๆยังไม่รวมในค่ำทัวร์) 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว

เทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จาก   

สองข้างทาง  

ที่พัก  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ  

 



 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง  (7) อินเทอลำเกน้ - ลูเซิร์น – สะพำนไม้ชำเปล – สิงโตลูเซิร์น 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครอง

เป็น 3 เขตปกครอง เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น  เมืองที่ได้รับสมญำ

นำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์”จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสำบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่

แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปาก แม่น้ ำรอยซ์ (Reuss river) เพื่อน ำท่ำน

ล่องเรือ ซ่ึงท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามได้จากตลอดสองข้างทาง โดยเมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้าน

ตะวันออกเป็นเมืองเกา่ มีอายุกว่า 500 ปีแล้ว  ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองท่ีสร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือน

เป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง ในอดีตลูเซิร์นเป็นเมือง

เก่าที่ปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาตั้งแต่  ค.ศ. 1332 ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิร์น ทีไ่ด้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

 น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพาน

ไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ า “รอยส์” (Reuss) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็น

สัญลักษณ์ของสวิสฯชม อนุสำวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน  ซ่ึงเป็น

สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ของทหารสวิสฯ โดยแกะสลักอยู่ริมหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้า

หาญ ซ่ือสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ทหารรับจ้างชาวสวิสที่ไปพลีชีพในการปกป้องพระราชวัง

ตุย เลอรีย์ ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสในยุคการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ   

การช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเลอร์ / กือเบอลิน /เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของที่ระลึก ,

ร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มี โดยเฉพาะกล่องดนตรีที่ท าจากไม้ ท าอย่างสวยงามและประณีต 

 ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง  (8)       ซูริค (สวิสฯ) - กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ศูนย์กลางการซ้ือ

ขายแลกเปลี่ยนทองค าที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองที่มีความเด่น

ในเรื่องเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียวหากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าดิวตี้ฟรี ในสนามบิน อาทิ  

ช็อคโกแลต นาฬิกา ฯลฯ ก่อนเดินทางกลับ  

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเชคอิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง  (9)       ซูริค (สวิสฯ) - กรุงเทพฯ  
 

05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 

 

************************************ 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดรำคำทำ่นละ 

189,900.- 

180,900.- 

175,900.- 

165,900.- 

27,000.- 

40,000.- 

184,900.- 

175,000.- 

170,900.- 

160,900.- 

27,000.- 

40,000.- 

187,400.- 

178,400.- 

173,400.- 

163,400.- 

27,000.- 

40,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้ับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ไดร้ับคะแนน 

1849 

1750 

1709 

1609 

270 

1449 

1849 

1750 

1709 

1609 

270 

1449 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รบัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ 

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 

 



 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด   ธ.กสิกรไทย สำขำสุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทำวเวอร์ ) 
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่ 639-1-00265-5 

บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด   ธ.กรุงไทย   สำขำอำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ( อโศก) 

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่  980-1-75520-2 

**กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน** 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิ ใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  40 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดค่าใช้จา่ย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครือ่งบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรอื

คืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 



 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้

เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ 

โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรส ำหรับกำรยื่นวีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต 

- พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่

อนุญาตให้ลางาน  

- ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี

เกษียณอายุ ใช้  ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

- เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการ

เสียภาษี 

- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถาน

ฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจ 

ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย   

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับ

ท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกต๋ัว  

 

 


