
 

 
 

 
              

 

 

 ชม มหศัจรรยข์องดินแดนเทือกเขาโดโลไมท ์

 เยอืน เมืองเบลลินโซนา (Bellinzona) สมญานาม เมืองสามปราสาท 

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโกทางวฒันธรรมขององคก์รยเูนสโก  

 ส่งทา้ยดว้ย รถไฟสาย กอททฮ์ารด์พาโนรามา่เอ็กซเ์พรส GOTTHARD 

PANORAMA EXPRESS 

 ชมเกาะดอกไม ้ไมเนา สวนสวรรคข์องคนรกัดอกไมแ้ห่งทะเลสาบ

โบเดน้เซ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทาง 10-18 มิถุนายน 2562 

 

วนัแรก /10 มิ.ย.  กรุงเทพฯ – ซูริค 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D (ตรงกบัประตูทางเขา้หมายเลย 

2-4)   พบเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ และ หวัหนา้ทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้ นเคร่ือง 



 

 
 

 

วนัที่สอง/11 มิ.ย.     ซูริค – ประเทศลิกเตนสไตน ์-เมือง อินนส์บรูค 

00.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 

06.55 น. ถึงสนามบินซูริค  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่ ประเทศลิกเตนสไตน์ (ระยะทาง 120 กิโลเมตร) ประเทศลิกเตนสไตน์ 

(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพ้ืนท่ีเพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่าน้ัน ประชากรทั้งประเทศ

เพียงแค่เกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยูใ่นทวีปยุโรปกลางเต็มไปดว้ยภเูขาสงู มีพรมแดนดา้นตะวนัออกติด

กบัออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกบัสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

น าท่านชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นท่ีตั้งของรฐัสภาแห่งชาติ ตวั

เมืองตั้งอยูริ่มแมน่ ้าไรน์ ท่ีมีประชากรราว 5,100 คน น าท่านสู่จุดชมวิวเมืองละถ่ายรปูคู่กบั

ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาสงูชนัในยา่นใจกลางเมือง โดยปราสาท

แห่งน้ียงัเป็นท่ีพกัของพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลิคเทนสไตน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง อินน์สบรคู (Innsbruck) เมืองเล็กในออ้มกอดแห่งขุนเขา แห่งประเทศออสเตรีย 

ระยะทาง (209 กิโลเมตร ) เชิญท่านพกัผ่อนระหวา่งการเดินทาง  

ชม เมืองอินนส์บรูค ตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองเอกดา้น

การท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูฝั่ง่แม่น ้าอินน์ ซ่ึงค าวา่อินน์สบคูน้ัน แปลวา่ สะพานแห่งแมน่ ้า

อินน์ มีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ 

น าชม หลงัคาทองค า Golden Roof เป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินน์สบคู ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าสรา้ง

ขึ้ นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 ส าหรบัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล 

ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian เป็นท่ีประทบัของกษัตริยย์ามออกวา่ราชการและชมการแสดงต่างๆ อิสระ

ใหท่้าน เดินชมเมือง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Gauer Baer Hotel หรือเทียบเท่า (เมือง อินนส์บรูค) 

 

วนัที่สาม/12 มิ.ย.           เมือง อินนส์บรูค– เมืองโบลซาโน่ – เมือง ออรต์เิซ่ –  นัง่กระเชา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่ (ระยะทาง 122 กิโลเมตร) ถือเป็นประตสูู่เทือกเขาโดโลไมท ์เป็น 

เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมนั  

จากน้ันเดินทางเขา้สู่เมือง ออรต์เิซ่ (ORTISEI) (40 กิโลเมตร) เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเท่ียว

ในแถบอุทยานโดโลไมท ์ท่ีอยูใ่นหุบเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงามยิ่งนัก  

น าท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนสู่บนเนินเขาท่ีเรียกวา่ ALPE DI SIUSI น าท่านชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญา้ราบเลียบ

บนภเูขา ท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่กวา้งใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามอนัประหลาดมหศัจรรยข์อง

ดินแดนเทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมี

เทือกเขา  SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ท่ีมีรปูทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็นจุดเด่นมีเสน้ทาง

เดินลดัเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ใหท่้านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อนท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั



 

 
 

บรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย อิสระใหท่้านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้กลบั 

ลงสู่ดา้นล่าง  

หมายเหต ุ: การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรอืมีเหตขุดัขอ้งไม่สามารถขึ้นได ้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการงดเพ่ือความปลอดภยั  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทาง กลบัเขา้สู่ตวั เมืองโบลซาโน่ เมืองท่ีมีความงดงามของจตุัรสั โบสถ ์และวิหาร โบลซาโน่

เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้(South Tyrol) เมืองโบลซาโน่รูจ้กักนัทัว่ไป เมื่อครั้งท่ี NATIONAL 

GEOGRAPHIC ไปถ่ายท าสารคดี การคน้พบซากมนุษยท่ี์ฝัง่อยูใ่ตหิ้มะบนยอดเขาสูงในแควน้ทีโรลของ

ออสเตรีย และน าร่างน้ันมาไวท่ี้เมืองโบลซาโน่ เรียกกนัวา่มนุษยหิ์มะแห่งโบลซาโน่ ท่ีเป็นขา่วไปทัว่โลก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่สี่/13 มิ.ย.           เมืองเมืองซีรมิ์โอเน่– เมืองเบอรก์าโม – มิลาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

เดินทางสู่ เมืองซีรมิ์โอเน่ (SIRMIONE) (ระยะทาง 158 กิโลเมตร) เมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ดว้ย

ลกัษณะภมูิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์า (LAKE GARDA) ท่ีสวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 

15 ซีรม์ิโอเน่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส  

น าท่าน ชมทะเลสาบการด์า ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงัน้ันซีร์

มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซี้รม์ิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่หดึ์งดดู

ใจนักท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเบอรก์าโม (BERGAMO) (ระยะทาง 92 กิโลเมตร) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีความส าคญั ทางประวติัศาสตรข์องแควน้ลอมบารดี์ย ์(Lombardy) หน่ึงใน 

20 แควน้ของประเทศอิตาลี เมืองเบอรก์าโมยงัถือวา่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบับรรยากาศของความ

เป็นเมืองยุคกลางท่ีมีเสน่ห ์รวมไปถึงประวติัศาสตรแ์ห่งเสียงเพลง การเตน้ร าพ้ืนบา้น ซ่ึงผสมผสานไป

ดว้ยวฒันธรรมท่ีหลากหลาย น าท่านเยี่ยมชมยา่นเมืองเก่า “Citta Alta” ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองน้ัน

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองแบบเวนิส ท่ีสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 17 ชมยา่นจตุัรสัเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร ์

(Piazza Vecchia ,Old square) ซ่ึงเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าท่ีแวดลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารท่ีแสดงออกถึง

การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนสซองส ์ 

ชม มหาวิหารซานตา้ มาเรีย มายอเร” (Santa Maria Maggiore) อีกหน่ึงมหาวิหารท่ีมีความโดดเด่น

ทางดา้นสถาปัตยกรรม ท่ีถูกก่อตั้งขึ้ นในปี 1137 หลงัจากน้ันก็มีการเพ่ิมเติมหอระฆงัเขา้มาอีกในปี 

1436 ส่ิงท่ีโดดเด่นของมหาวิหารก็คงจะเป็นรปูป้ันสิงโตคู่ ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือรองรบัซุม้ประตโูคง้ดา้นหนา้

มหาวิหาร นอกจากน้ีแลว้ ภายในโบสถย์งัถูกใชเ้ป็นสุสานท่ีใชฝั้ง Gaetano Donizetti และ Simone 

Mayr  ส่วนอีกวิหารท่ีอยูติ่ดกนักบัมหาวิหารซานตา้ มาเรีย มายอเร คือ “วิหารคอลเลโอนี” (Colleoni 

chapel) ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแด่ นักบุญ บารโ์ธโลมิ , มารค์ และ จอหน์แบบติส โดยโบสถถ์ูกสรา้ง

https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/


 

 
 

ขึ้ นในช่วงระหวา่งปี 1472 – 1476 ส่ิงท่ีโดดเด่นของวิหารก็คงเป็นโดมขนาดใหญ่ท่ีไดร้บัการตกแต่ง

ดว้ยหินอ่อนหลากหลายสีสนั  

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร) เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ี

ส าคญัของอิตาลี เมืองท่ีขึ้ นช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Holiday Inn Linate Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่หา้/14 มิ.ย.           มิลาน-เมืองเบลลินโซนา-ลกูาโน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ออกเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซนา (Bellinzona)ระยะทาง 105 กิโลเมตร  น าชมเมืองเบลลินโซนา 

เมืองหลวงของแควน้ Ticinoตั้งอยูท่างตะวนัออกของแม่น ้า บริเวณเชิงเขาของแนวเทือกเขาแอลป์ 

เป็นเมืองแห่งชุมทางรถไฟ และอุตสาหกรรมทางการท่องเท่ียวอนัเล่ืองช่ือ เปรียบเหมือนประตไูปสู่

ประเทศอิตาลี จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "อิตาลีแห่งสวิตเซอรแ์ลนด"์   โดยมีปราสาทท่ีมี

ช่ือเสียงถึง 3 แห่ง โดยปราสาททั้งสามนัน่ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโกทางวฒันธรรมของ

องคก์รยเูนสโก ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ลกูาโน่ เมืองสงบเงียบทางภาคใตข้องสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเขตรฐัทีชีโน ติดกบัทาง

เหนือของอิตาลีและใตสุ้ดของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตั้งอยูริ่มทะเลสาปใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยภเูขาจ านวนมาก ชม

ทะเลสาบน ้าแข็งตั้งอยูร่ะหว่างพรมแดนของสวิตเซอรแ์ลนด์-อิตาลี ชม ยา่นเมืองเก่าอยูใ่จกลางเมืองท่ีมี

ลกัษณะเป็นจตุัรสัสไตลเ์มดิเตอรเ์รเนียนและเป็นท่ีตั้งของยา่นการคา้,ทะเลสาบลกูาโนท่ีถูกลอ้มรอบดว้ย

ภเูขามีวิวทิวทศัน์สวยงาม,มหาวิหารประจ าเมืองลกูาโนและโบสถซ์านตามาเรียเดกลีอนักีโอลี สญัลกัษณ์

ประจ าเมือง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Admiral Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หก/15 มิ.ย.       GOTTHARD PANORAMA EXPRESS – เมืองลเูซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไมช้าเปล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเพื่อ น าท่านขึ้ นรถไฟสาย กอททฮ์ารด์พาโนราม่าเอ็กซเ์พรส GOTTHARD 

PANORAMA EXPRESS เป็นเสน้ทางรถไฟน าท่านวิ่งขา้มช่องเขาเซนตก์อททฮารด์ (St.Gotthard )ท่ีมี

ความยาว 15 กิโลเมตร ท่ีตดัผ่านภเูขาใตอ้นัเดอรแ์มตไปยงั ไอโรโล (Airolo)ในเขตรฐัติชีโน่ ดจากทาง

ใตท้ะเล เมดิเตอรเ์รเนียนสู่ใจกลางดั้งเดิมของสวิตเซอรแ์ลนดพ์รอ้มกบั จากน้ันถึงฟเูลน  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 

บ่าย ปิดทา้ยการเดินทางเสน้ทาง Panorama แบบสวยงามดว้ยการล่องเรือสบายๆ บนเรือกลไฟโบราณไป

ตามทะเลสาบลเูซิรน์ ชมวิวพาโนราม่า ด่ืมด า่กบัทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจรอบๆ ตวั จากยอดเขาท่ีน่า

ประทบัใจไปจนถึงชายฝัง่ท่ีปกคลุมไปดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีสะทอ้นอยูใ่นน ้าใสดุจคริสตลั  

ถึง เมืองลเูซิรน์ ชมเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบลเูซิรน์ท่ี

เช่ือมต่อกบัแม่น ้ารอยส ์(Reuss) และยงัถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

น าท่านเดินทางเขา้สู่พ่ีพกั อิสระเดินเล่นถ่ายรปู หรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Luzenerhof Hotel หรือเทียบเท่า   
 

วนัที่เจ็ด/16 มิ.ย.     เมืองลเูซิรน์-เกาะไมเนา-เมืองสไตน ์ฮมัไรน ์-เมืองชาฟเฮาเซ่น-น ้าตกไรน-์เมืองซูริค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะไมเนา (Mainau) ระยะทาง 140 กิโลเมตร น าชม เกาะพฤกษชาติไมเนา หรือ 

เกาะดอกไม ้ไมเนา (Blumeninsel Mainau) อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

มากเป็น ดนัตน้ๆของประเทศเยอรมนี โดยเกาะตั้งอยูใ่นทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรือ 

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของ ยุโรป โดยทะเลสาบตั้งบนความ

สงูท่ี 400 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นจุดบรรจบกนัของประเทศเยอรมนันี ออสเตรีย และ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

สวนสวรรคข์องคนรกัดอกไมแ้ห่งทะเลสาบโบเดน้เซ เกาะไมเนาไดช่ื้อวา่ เป็น

เกาะแห่งดอกไม ้The Flowers Island เพราะบนเกาะแห่งน้ีเต็มไปดว้ยพนัธุไ์มน้านา

ชนิด รวม ถึงพืชไมเ้มืองรอ้นดว้ย เพ่ือนๆจะไดเ้พลิดเพลินเดินถ่ายรปูชมความงาม

ของหมู่มวลดอกไมน้านาพนัธุ ์ตกแต่งอยา่งงดงาม

ดว้ยไมด้อกและไมเ้มืองรอ้นท่ีมีมากกวา่ 500 ชนิด 

โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไมผ้ลิจะมีดอกไมสี้สดจดั

จา้นสวยงามเป็นพิเศษผีเส้ือพนัธุห์ายากนับพนัในฟารม์ผีเส้ือท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในเยอรมนีรวมถึงความเก่าแก่และชมความสง่างามของพระราชวงัฤดู

รอ้นริมทะเลสาบท่ีถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยั Grand Duke Frederick ท่ี 1 

แห่ง Baden นอกจากน้ีเกาะไมเนายงัเป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดัมหกรรมดอกไม้

นานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนีอีกดว้ย ..... เชิญท่าน

ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เท่ียง  **** อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการ เท่ียวชม

สวน ****  

บ่าย น าชม เมืองสไตน ์ฮมัไรน ์(Stein Am Rhiems) 

ระยะทาง 45 กิโลเมตร ชม เมืองโบราณขนาดเล็กที่

ยงัคงสภาพเดิมไวด้ีที่สุดในสวิสเซอรแ์ลนด ์เมืองน้ี



 

 
 

ตั้งอยูบ่นฝัง่ตะวนัตกของทะเลสาบอุงเตอรซี์และตั้งอยูใ่นส่วนท่ีดีท่ีสุดของแม่น ้าไรน์เมืองน้ีใหค้วามรูสึ้ก

เหมือนหลงเขา้ไปในประวติัศาสตรท่ี์ซ่ึงกล่ินอายของอดีตปรากฏอยูใ่นบา้นไมส้กัและป้อมปราการใน

สมยักลาง  อาคารบา้นเรือนปลกูสรา้งมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง บา้นเรือนในเมืองน้ีจะมีลกัษณะเด่นคือ 

บางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา และผนังนอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้าปนูเปียกบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ 

เอาไว…้.  

 จากน้ัน เดินทางสู่ น ้าตกไรน ์น ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป ไมเ่พียงแต่ความอลงัการของน ้าตกแต่ยงัมี

เสน่หจ์ากธรรมชาติท่ีรายลอ้ม ชมความแรงของกระแสน ้า ละอองน ้าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่เสมือนเมือง

มายา น าท่านล่องเรือ(เรือเหมาส่วนตวั) ขึ้ นชมวิวท่ีเกาะกลางน ้า  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสวิส มีแม่น ้าลิมมตัเป็นแมน่ ้าท่ี

ใหญ่ท่ีสุด ชมยา่นเมืองเก่า Linderhof ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็น

มหาวิหารคู่บา้นคู่เมืองกรอสมุนเตอร ์(Grossmunste Church) ถือเป็นเอกลกัษณข์องเมืองซริูค โดยมหา

วิหารตั้งอยูบ่ริเวณริมฝัง่แม่น ้าลิมมตั (Limmat River) ....อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Movenpick Egerkingen Hotel หรือเทียบเท่า   

 

วนัที่แปด/17 มิ.ย.  เมืองซูริค-สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

(เพ่ือท่ีจะใหท่้านไดมี้เวลาท า Tax refund ท่ีสนามบิน ) 

13.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 
วนัที่เกา้/18 มิ.ย.   สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู  

 
โปรแกรม สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี-เยอรมนั(9 วนั 6 คืน)  

รายละเอียด ราคา 

 ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ )  ราคาต่อท่าน 83,900 บาท 

เด็กอายุ 3-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 79,500 บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 15,800 บาท 

 

**** หมายเหต ุ: ราคาส าหรบัผูเ้ดินทางขา้งต า่ 15 ทา่น ข้ึนไป   



 

 
 

 อตัราค่าบริการไม่รวมค่าทิป  60 EURO  ตอ่ท่าน ตลอดการเดินทาง // 

ทิปจา่ย วนัแรกเมื่อเดินทางถึงประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ 

 ค่าวซี่า ท่านละ 3800 บาท 

 
ค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นนักท่องเท่ียวโดยสายการไทย เสน้ทาง กรุงเทพ-ซรูิค-ซรูิค-กรุงเทพ  

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม ทั้งส้ิน 6 คืน 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท // ค่ารกัษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ , ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

 เจา้หน้าท่ี (หวัหน้าทวัรไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

  
 อตัราน้ีไมร่วมถึง 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าทิป 60 ยูโร ตามท่ีแจง้ไวด้า้นบน  

 ค่าวีซ่า 3,800 บาท / ทา่น  

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด น ้าหนักไมเ่กิน 30 กก.  

 กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กิน 7 กก.  

 
 

กรุณาอ่านหมายเหต ุ

หมายเหต ุ  หมายเหต ุ 

 ราคาท่ีแจง้ไวน้ี้ คิดจากราคาเงินสดและอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคาของสายการ

บิน, โรงแรม อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ก่อนการเดินทางและจ านวนผูร้ว่ม

เดินทางจริง 

 กรณีเกิดเหตุการณ ์ท่ีไมส่ามารถ ควบคุมได ้อาทิ การจลาจล  / ภยัทางธรรมชาติ ขอขงวน

สิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือ ปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 



 

 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ / ใชเ้วลายื่นประมาณ 15 วนัท าการ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่ม  

           เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

1. รูปถ่าย รปูถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จ านวน 3 ใบ    (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือน , สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู   

2. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน/สูตบิตัร หรือ ส  าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

3. หลกัฐานการเงิน เป็น สเตทเมน้จากธนาคารของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัสมุดเงินฝาก

แสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบนัใหเ้รียบรอ้ยก่อนถ่ายส าเนา) สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

หรือเพิ่ม หนังสือรบัรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN 

แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต ยื่นขอจากธนาคารใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั (สถานทตูอาจขอดสูมุด

เงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 

4. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนการใส่ชื่อของแตล่ะสถานฑูต กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน 

      กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็น

กรรมการหรือหุน้ส่วน (กรณีเป็นหุน้ส่วนตอ้งมีลายเซ็นตม์ีผูม้ีอ านาจ) พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตรา

บริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือ

สถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 

5. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปท าหนังสือ

ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรือเขตท่ีท่านอยู ่ โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พรอ้มแนบบตัร

ประชาชนของบิดาร/มารดา กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐาน



 

 
 

รบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้บัผิดชอบ

เด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ

รบัรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

6. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7. กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ จากโรงพยาบาล (ค่าใชจ้่ายในขอใบรบัรอง

แพทย ์ส าหรบัผูส้งูอายุ ไมไ่ดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

8. เอกสารที่เป็นส าเนาตอ้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

 

 

 

 

 

 

 


