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ก าหนดการเดนิทาง: 19 – 30 มิ.ย. 2565 

 
วนัแรก 20 มิ.ย. สวุรรณภมิู – ซูริค – เซนตก์ลัเลน – ครู ์     (รถไฟ)  
XX.XX น. ตามเวลานัดหมายในใบเตรียมตัว (ส่งให้ก่อนเดินทางประมาณ 7 วัน) พร้อมกันที่ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเข้า 2 แถว C เคาน์เตอร์
สายการบินไทย โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เชค็อนิ และสมัภาระใน
การเดนิทาง 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 970 (ใชเ้วลาเดนิทาง 
11.45 ชัว่โมง) 

Switzerland 11 Days 

OS0443 
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07.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตซิูรคิ (ZRH) ประเทศสวติเซอร์แลนด์กรซี หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนต์กลัเลน เมอืงทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เป็น
เมอืงเก่าแก่โบราณที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมอืงนี้ได้ชื่อมาจากนักบุญแกลลสั ผู้เขา้มา
เผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นชุมชนแห่งนี้เมือ่ศตวรรษที ่7  

11.00 น. ถงึสถานีรถไฟเซนตก์ลัเลน ฝากกระเป๋าไวท้ีส่ถานีรถไฟ 
จากนัน้ น าท่านขึน้รถรางสูย่า่นเมอืงเก่า 
 เขา้ชม St.Gallen Cathedral มหาวหิารสไตล์บารอ็คสร้างขึ้นเพื่ออุทศิให้กบันักบวชชาวไอรสิ นามว่า

นกับุญ Gallus ชมห้องสมุดท่ีสวยท่ีสดุในโลก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  (ไมร่วมในทวัร)์ 
บ่าย เดนิเล่นในยา่นเมอืงเก่าจนไดเ้วลาสมควร นัง่รถรางสูส่ถานีรถไฟเซนตก์ลัเลน 
16.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงครู ์(ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 23 นาท)ี 
17.48 น. เดนิทางถงึสถานีเมอืงครู ์ 
จากนัน้  เดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม/บา้นพกั เกบ็กระเป๋า 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองครู ์
 
วนัท่ีสอง  21 มิ.ย.  ครู ์– ทาช – เซอรแ์มตต ์       (รถไฟ) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในทวัร)์ 
11.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มตต ์โดยรถไฟสาย Glacier Express (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 5 นาท)ี เป็น

รถไฟชมววิทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในสวสิ รถไฟสายนี้มตีูร้ถไฟอนัทนัสมยั หน้าต่างบานใหญ่ส าหรบัชมววิสอง
ขา้งทาง 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารบนรถไฟ (ไมร่วมในทวัร)์ 
17.10 น. ถงึสถานีเซอรแ์มท 
 เมืองเซอรแ์มท เมอืงชนบทเลก็ๆ ทีส่วยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์ทีน่ี่เป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัสงูมากเมอืงเซอรแ์มทกม็กีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้
การรกัษาความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิการไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถยนต์แล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน หรอื
รถไฟฟ้าคนัเล็กๆเป็นพาหนะหลกัแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมอืงปลอดมลพษิ ที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ 
สามารถสูดความสดชื่นของอากาศบรสุิทธิไ์ด้อย่างเต็มปอดเลยการเดนิทางไปเมอืงเซอร์แมท จะต้อง
เดนิทางดว้ยรถไฟเท่านัน้  

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม/บา้นพกั เกบ็กระเป๋า 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า   (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองเซอรแ์มท 
 
วนัท่ีสาม  22 มิ.ย. เซอรแ์มท - แมทเทอรฮ์อรน์       (รถไฟ) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในทวัร)์ 
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จากนัน้ น าท่านขึน้กระเชา้ทีส่ถานี Zermatt ZBAG ลงสถานี Klein Matterhorn สู่จุดชมวิวยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ มงกุฎแห่งสวติเซอร์แลนด์ เป็นชื่อยอดเขาตัง้อยู่บนแนวของเทอืกเขาแอลป์อยู่บรเิวณพรมแดน
ระหว่างประเทศสวติเซอร์แลนด์กบัประเทศอติาล ีเป็นหนึ่งใน
สถานทีส่ าคญัทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ภูเขาทีส่งา่งาม
แห่งเทอืกเขาแอลป์บรเิวณชายแดนระหว่างสวติเซอรแ์ลนดแ์ละ
อติาลลีูกนี้มยีอดเขาทรงพรีะมดิทีป่กคลุมดว้ยหมิะจุดบนสุดของ
ยอดเขาโดยรอบภูเขานี้มชีื่อเสยีงตรงส่วนทีเ่รยีกว่า “ฮอร์น” ที่
แปลว่า เขาสตัว์ หรอืยอดพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อย และมคีวาม
สูง 4,478 เมตร แมทเธอร์ฮอร์นเกดิจากการเคลื่อนตวัของแผ่น
เปลอืกโลกเมื่อ 50 ลา้นปีก่อน ท าใหม้องเหน็เมอืงแซรม์ทัทใ์นรฐัวาเลสข์องประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์าก
ขา้งบนภูเขาลูกนี้ ลองไปที่ยอดเขาอื่นๆ ในภูมภิาคนี้ เช่น ฟูร์กเกน , ปิกโก มูซิโอ และเตสตา เดล เล
โอเน การขึน้เขาแมทเทอรฮ์อรน์นัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร)์ 
บ่าย ไดเ้วลาสมควร ลงกระเชา้กลบัเขา้เมอืงเซอรแ์มท เดนิเล่นชมเมอืง 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองเซอรแ์มท 
 
วนัท่ีส่ี  23 มิ.ย.  เซอรแ์มท - บริก - กรีเมนทซ ์      (รถไฟ-รถตู้) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในทวัร)์ 
08.52 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงบรกิ โดยรถไฟ 
10.10 น. ถงึสถานีเมอืงบรกิ 

จากนัน้  รบัรถเช่า ขบัสูห่มูบ่า้นกรเีมนทซ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง(ไมร่วมในทวัร)์ 
 หมูบ่า้นกรเีมนทซ ์เป็นหมูบ่า้นและเป็นสถานทีต่ากอากาศอยูบ่นภูเขาสงูจากระดบัน้าทะเล1,620 เมตร 

เดนิชมบรรยากาศของหมูบ่า้นบนภูเขา อยา่งเตม็ที ่เป็นบรรยากาศแบบสวสิทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา
แอลป์โครงสรา้งสว่นใหญ่ของอาคารบา้นเรอืน โรงแรม รา้นอาหาร ท าจากไมส้ไตลส์วสิอยา่งแทจ้รงิ 

  เขา้ทีพ่กั เกบ็กระเป๋าส าภาระ 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองกรีเมนทซ ์
 
วนัท่ีห้า  24 มิ.ย. กรีเมนทซ ์- อินเทอรล์าเคน       (รถตู้) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในทวัร)์ 
09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง อนิเทอรล์าเคน (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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11.00 น.  ถึงเมอืงอนิเทอร์ลาเคน เป็นชื่อที่ถูกตัง้ขึ้น ตามชื่อของส านักสงฆ์ที่ตัง้อยู่ในเมอืงนี้เมื่อครสิต์ศตวรรษ
ที่ 12 ในภาษาละติน คือ Inter Lacus ซึ่งแปลว่าเมืองระหว่างทะเลสาบ แต่ตอนหลงัมาเปลี่ยนเป็น
ภาษาเยอรมันจึงกลายเป็น  Interlaken อย่างที่เห็น  สถานที่ตัง้อยู่ เหนือระดับน ้ าทะเลถึง  570 
เมตร  ท่ ามกลางระหว่ า งสองทะ เลสาบ ก็คือ  ทะ เลสาบ
เบรียนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) พื้นที่
ส่วนใหญ่ คอืทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม ้ทัง้หมดนี้ถูกโอบ
ลอ้มไปดว้ยภูเขาสงูตระหง่านโดยรอบทศิทาง และภูเขาสงูเหล่านี้ 
คอืพื้นที่ที่จะท าให้เราสามารถมองเหน็ธารน ้าแขง็ที่ได้รบัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร)์ 
 เดินทางสู่ เลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunen) หมู่บ้านน่ารักกลางหุบเขา และทิวทัศน์สุดอลังการ

ของ เทือกเขาแอลป์ แม้จะเป็นหมู่บ้านขนาดเลก็ แต่กลบัมธีรรมชาตอินัยิง่ใหญ่และงดงาม อกีทัง้ยงั
เป็นทีต่ ัง้ของน ้าตก Staubbach น ้าตกทีส่งูทีสุ่ดในยุโรปอกีดว้ย เนื่องจากเป็นหมู่บา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยน ้าตก
น้อยใหญ่ถงึ 72 แห่ง จงึกลายมาเป็นทีม่าของชื่อ เลาเทอรบ์รุนเนิน ซึง่แปลว่า "many fountains" นัน่เอง 
ทศันียภาพอนัน่าอศัจรรยใ์จ รายลอ้มไปดว้ยขนุเขาและน ้าตกท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้กลายเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้แก่ ริเวนเดลล์ (Rivendell) หนึ่งในดินแดนแห่งเหล่าเอลฟ์จากนวนิยายแฟนตาซีสุดคลาสสิก
อย่าง The Lord of the Rings และ The Hobbit ในยามที่ J.R.R Tolkien หรอื จอห์น โรนัลด ์รลู โท
ลคีน (John Ronald Reuel Tolkien) นักเขยีน และนักภาษาศาสตร์เจา้ของบทประพนัธ์ไดเ้ดนิทางมา
เยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ 

 ไดเ้วลาสมควรเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
ค ่า เดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม/บา้นพกั รบัประทานอาหารค ่า (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองอินเทอรล์าเคน 
 

วนัท่ีหก  25 มิ.ย. อินเทอรล์าเคน - เบิรน์ - อินเทอรล์าเคน                    (รถตู้) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในทวัร)์ 
จากนัน้ ออกเดนิทางสู่เมอืงเบริน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของสวสิ เมอืงโบราณยุคกลาง

ทีย่งัคงรปูลกัษณ์ดัง้เดมิตัง้แต่เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้น ารถจอดจุดจอด
รถ แล้วน าท่านขึ้นรถรางเท่ียวชมเมืองเบิรน์ น าท่านเดนิชม
เมอืงเก่า หอนาฬกิา Zeitglockenturm (ไซทก์ลอ็กเคนทมั) อกี
หนึ่งจุดทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะมาหยุดยนืชม หอนาฬกิานี้เดมิ
ใชเ้ป็นประตูเมอืง ภายหลงัจงึปรบัปรุงเป็นหอนาฬกิา พรอ้มกบั
ตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไปแทน ทางดา้นขวาของนาฬกิามี
ตวัตุ๊กตาต่างๆ เช่น คน สงิโต หม ีฯลฯ ซึง่จะเตน้หมุนตวัไปรอบๆ ใหเ้ราไดช้มกนัก่อนเริม่ตน้ชัว่โมงใหม่ 
4 นาท ีเช่น 10.56 11.56 12.56  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร)์ 
จากนัน้ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน แวะเทีย่วระหว่างทางกลบัเมอืงอนิเทอรล์าเคน 
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 ชม ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบขนาดยอ่มทีม่นี ้าสฟ้ีามรกต ใสสะอาดราวกบัผลกึแกว้ 
สะทอ้นเงาของตน้ไมน้้อยใหญ่ทีม่กัเปลีย่นสไีปตาามฤดูกาล หากมองลงไปใตท้ะเลสาบ นอกจากฝงูปลา
เทราตท์ีแ่หวกว่ายไปมาเป็นจ านวนมากแลว้ เราจะเหน็รปูปัน้ของหญงิสาวผูห้นึ่งจมอยูใ่ตน้ ้า ซึง่บอกเล่า
ถงึต านานรกัอนัแสนเศรา้ของคู่รกัคู่หนึ่งทีม่กัมาใชเ้วลาร่วมกนั ณ ทีแ่ห่งนี้บ่อยๆ  แต่แล้ววนัหนึ่ง ชาย
คนรกักไ็ดเ้สยีชวีติลงอยา่งกะทนัหนั ดว้ยความรกัอนัลกึซึง้ทีไ่มอ่าจลบเลอืนได ้หญงิสาวจงึกลบัมานัง่อยู่
ทีน่ี่ทุกคนื จนกระทัง่ตรอมใจตายไปในทีสุ่ด น ้าตาของเธอไดห้ลอมรวมกนัจนกลายเป็นทะเลสาบ และผนื
น ้าสฟ้ีามรกตนัน้ก็เกดิจากความเศร้าโศกของเธอที่เสยีคนรกัไป ต่อมาในปี 1998 ก็ได้มศีลิปินและนัก
ประตมิากรรมผูห้นึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากต านานเรื่องนี้ จงึสรา้งรูปปั้นหญงิสาวและน ามนัลงไปไวใ้ตน้ ้า
เพือ่ร าลกึถงึหญงิสาวผูส้รา้งทะเลสาบแห่งนี้ 

 ขบัเลยไปอกีหน่อย เพื่อชมความงามของทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake)  ตัง้อยู่ตรงกลางหบุ
เขาโอชิเนนที่ระดบัความสูง 1,578 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาจุงเฟรา แม้จะเป็นทะเลสาบ
ขนาดเลก็เพยีง 1 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ แต่กม็คีวามสมบูรณ์ของธรรมชาติทีส่วยงาม ความโดดเด่น
ของทะเลสาบแห่งนี้กค็อื ผนืน ้าสฟ้ีาครามทีส่ะทอ้นภาพแนวยอดเขาอนัสงูตระหง่าน อกีทัง้ในทะเลสาบ
ยงัเตม็ไปดว้ยสิง่มชีวีติหลากหลายสายพนัธุ ์และถูกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ยไดเ้วลาสมควร
กลบัสูท่ีพ่กั 

ค ่า เขา้ทีพ่กั โรงแรม/บา้นพกั รบัประทานอาหารค ่า (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองอินเทอรล์าเคน 
 
วนัท่ีเจด็  26 มิ.ย. อินเทอรล์าเคน - ลเูซิรน์                    (รถตู้) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในทวัร)์ 

จากนัน้ ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ แวะขึน้จดุชมวิว Harder Kulm ดว้ยรถรางไต่เขา ชมววิที ่1,322 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล ทีน่ี่มองเหน็ทัง้สะเลสาบทนู และทะเลสาบเบรยีนซก์่อนล ่าลาเมอืงอนิเทอรล์าเคน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร)์ 

แวะเที่ยวน ้าตก Gletscherschlucht Rosenlaui โตรกหินที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน ้ าแข็ง 
Rosenlaui Galcier และถูกขึน้ทะเบยีนโดย UNESCO ใหเ้ป็น World heritage sites อกีดว้ย 

ออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงลเูซริน์ น าท่านเขา้ทีพ่กั เกบ็กระเป๋าส าภาระ 

 เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (ไมร่วมในทวัร)์ 

น าท่านสู่สถานทีท่ีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในลเูซริน์คอืKapellbrückeสะพานไมท้ีป่กคลุมไปดว้ยแนวทแยงมุมขา้ม 
Reuss สะพานทีส่รา้งขึน้เมือ่ปีพศ. 1333 เป็นภาพทีน่่าสนใจส าหรบัภาพจากศตวรรษที ่17 ทีห่อ้ยลงมา
จากดาดฟ้าดา้นในซึง่แสดงถงึนักบุญอุปถมัภแ์ละฉากจากประวตัศิาสตรข์องเมอืงนอกเหนือจากการเป็น
จุดชมววิอนังดงามของเมอืงลูเซริน์ Kapellbrückeไดร้บัความเสยีหายอย่างรุนแรงจากไฟไหมใ้นปีพ. ศ. 
2536 แต่ไดร้บัการบูรณะและบูรณะใหม่อย่างสมบูรณ์ ดา้นขา้งเป็นเหลีย่ม Wasserturm, หอคอยน ้าใน
ศตวรรษที ่13 สูงกว่า 34 เมตรและเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการของเมอืง สะพานและหอเป็นหนึ่งใน
ฉากทีถ่่ายภาพมากทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดท์ัง้หมด กลบัเขา้สูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั  เมืองลูเซิรน์ 
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วนัท่ีแปด  27 มิ.ย. ลูเซิรน์          (รถตู้) 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดนิทางเมอืง ไอน์ซเีดลน์ (Einsiedeln) 

 เข้าชม Einsiedeln Abbey โบสถ์เก่ากว่ากว่าพนัปี เป็นของนิกาย เบเนดกิ ทนี ก่อสรา้งในศตวรรษที ่
10 ดา้นในตกแต่งสไตล์บารอค เป็นทีป่ระดษิฐานของ พระแม่มารสีดี าทีเ่รยีกกนัว่า "Black Madonna" 
และเป็นทีเ่ลื่อมใสศรทัธาของชาว คาทอลกิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร)์ 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านกลบัสูเ่มอืงลเูซริน์ แวะเทีย่วระหว่างทางกลบั 
18.45 น. น าท่านลงเรอืล่องทะเลสาบลูเซิรน์ยามเยน็ 
19.12 น. เรอืออกจากท่าเรอื 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็บนเรอื (ไมร่วมในทวัร)์ 
21.47 น. เรอืกลบัถงึท่าเรอื 
ค ่า เดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม/บา้นพกั  
ทีพ่กั  เมืองลูเซิรน์ 

วนัท่ีเก้า  28 มิ.ย. ลูเซิรน์ - ซูริค         (รถตู้) 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ 

ออกเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ แวะเมือง Bremgarten เมอืงเลก็ๆตัง้แต่สมยัยุคกลาง (ครสิตศวรรษที ่5-15) 
เป็นเมอืงมรดกทางวฒันธรรมทีม่คีวามส าคญัของประเทศ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร)์ 
  ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั เกบ็กระเป๋าส าภาระ เทีย่วในตวัเมอืงซูรคิ ชอ็ปป้ิงของฝาก 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (ไมร่วมในทวัร)์ 
ทีพ่กั  เมืองซูริค 

วนัท่ีสิบ  29 มิ.ย. ซูริค – สนามบิน 

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางเขา้สู่ท่าอากาศยานนานาชาติซูรคิ 
เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

11.00 น. ถงึสนามบนิซูรคิ 
13.30 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภูม ิโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG971 (ใชเ้วลาเดนิทาง 11 ชัว่โมง) 
 
วนัท่ีสิบเอด็  30 มิ.ย.  สวุรรณภมิู  
05.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ  

----------------------------------------------------------------------- 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคา อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

อตัราค่าบริการ เดินทาง 6 ท่าน 

 วนัท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 
19 – 30 มิ.ย.2565 110,000.- 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม (ไป–กลบัพรอ้มคณะ) สายการบนิไทย 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

 โรงแรม/บา้น ทีพ่กัตามระบุ (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

 ค่ารถ-รบัสง่ ค่ารถไฟ น าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าวซี่าเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม         
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั  

 ค ่าน ้ามนั 

 ค่าอาหารทุกมือ้ 

 ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์/ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

 
 


