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สวสิเซอร์แลนด์ เยอรมนั ฝรั�งเศส 8 วนั 5 คนื 

พชิิต 2 ยอดเขา จุงเฟรายอร์ค ทิทลสิ  

สไตน์ อมัไรน์ – ชาฟเฮาเซ่น – นํ�าตกไรน์ – ททิิเซ่ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – บาด ฮอมบวร์ก – ศาลาไทย 

แฟรงค์เฟิร์ท – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบร์ิก – ปราสาทไฮเดลเบร์ิก – สตาร์สบูร์ก – หมู่บ้านริคเวยีร์กอลมาร์ 

- เบิร์น – บ่อหมีสีนํ�าตาล – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – แองเกลเบิร์ก – ทิทลิส 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง : วนัที� 3-10 มถุินายน 2561 
วันอาทิตย์ที� 3 ม.ิย. 61 (1)   สนามบินนานาชาติภูเกต็ – โดฮา 

16.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาตภูิเกต็ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ 

เจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเรื�องการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ. 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ นครซูริค โดยเที�ยวบินที� QR 841 

22.10 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบิน 



 

วนัจันทร์ที� 4 ม.ิย. 61 (2)   โดฮา – ซูริค – สไตน์ อมัไรน์ – ชวาฟเฮาเซ่น – นํ�าตกไรน์ – ทิทิเซ่  

01.40 น. ออกเดินทางสู่ นครซูริค โดยเที�ยวบินที� QR 093 

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์นาํท่านผา่นขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเทพนิยาย เมืองสไตน์อมัไรน์ (STEIN AM RHEIN) (1 ช.ม. / 55 กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ 

มีแม่นํ� าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนนสายหลกัเพียงสายเดียว อาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบาง

บา้นจะมีหนา้ต่างยื�นออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีนํ� ามนัปูนเปียก Fresco บอกเล่าเรื�องราวต่างๆ เอาไว ้มีนํ�าพุ

อยูต่รงกลางจตัุรัส เมืองนี�ไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize ในฐานะที�อนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวอ้ยา่งดี 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) (30 นาที / 21 กม.) เมืองซึ� งตั�งอยู่บนฝั�งเหนือของแม่นํ� า

ไรน์ เมืองที�มี  ความสวยงามเต็มไปดว้ยกลิ�นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์

เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นําท่านเที�ยวชมและสัมผัสความ

งามของนํ�าตกไรน์ นํ�าตกที�ใหญ่และสวยที�สุดในยุโรป ชมความแรงของ

กระแสนํ� าที�กระทบกบัโขดหินกลางนํ� าดังสนั�นทั�วบริเวณ ละอองนํ� าที�

กระจายปกคลุมไปทั�วเสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านได้สูดอากาศ

บริสุทธิ� และสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทั�วบริเวณและเก็บภาพความงาม

ตามอธัยาศยั  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ ทิทิเซ่ (TITISEE) (1 ช.ม. / 70 กม.)  เมืองที�มี

ป่าไมอ้ย่างหนาแน่นจนไดรั้บสมญานามว่าป่าดาํ ผ่านชม  บา้นพกั

ในชนบทของชาวเยอรมนัตอนใตที้�มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร อีก

ทั�งบรรยากาศป่าตน้สนแสนสวย จนถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ มีเวลาให้

ท่านเก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ ชมการสาธิตวิธีการทาํ

นาฬิกากุ๊กก ูสินคา้พื�นเมือง ที�เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าดาํ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

 เข้าที�พัก โรงแรม BEST WESTERN HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

วนัอังคารที� 5 ม.ิย. 61 (3)  ทิทิเซ่ – บาด ฮอมบวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ก (BAD HOMBURG) (4.45 ช.ม. / 315 กม.) เป็นเมืองเล็กๆในแควน้ Hessen  

เป็นเมืองที�น่ารัก มีชื�อเสียงดา้นสปานํ� าแร่ ตั�งอยู่ใกลเ้ทือกเขาเทานุส ทางเหนือของนครแฟรงค์เฟิร์ท / นาํท่านชม 

ศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยโุรป และปัจจุบนัตั�งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

ถึง 2 หลงั ศาลาไทยได้ถูกจัดสร้างโดยงบประมาณของกระทรวง

การต่างประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปากร ได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ดําเนินการจัดสร้างโดยเชิญอักษรพระ

ปรมาภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐานที�หน้าบนั ทั�ง 3 ดา้นของศาลาไทย 

การจดัสร้างนี�นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติฯแลว้ ยงัเป็นอนุสรณ์

สถานในโอกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมืองแห่งนี�  และแสดงถึงความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดระหว่างไทยกบั

เยอรมนัที�มีมาชา้นาน  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) (30 นาที / 19 กม.)  ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที์�  

สําคญัของเยอรมนี รวมทั� งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุ้นที�สําคญัของประเทศ ผ่านชมสถานี

รถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ� งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัว

ลาํโพงประเทศไทย ครั� งเมื�อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที� 

5 นําเที�ยวชม จตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ซึ� งเป็นจัตุรัสที�

เก่าแก่ที�สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt 

City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ� งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที�มี

หา้งสรรพสินคา้ที�ทนัสมยัและร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้แฟชั�น / นาํท่านนั�งรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก 

(HEIDELBERG) (1.30 ช.ม. / 89 กม.) ตั�งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั 

ถือเป็นเมืองที�เก่าแก่ เมืองทางประวติัศาสตร์ของไทยเมืองหนึ� ง และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื�องจากมีแหล่ง

ท่องเที�ยวมากมายและเป็นเมืองขึ�นชื�อในเรื�องของความสวยงาม ความสง่า ความร่มรื�น อีกดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม  LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที� 6 ม.ิย. 61 (4)  ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก– หมู่บ้านริคเวยีร์ – กอลมาร์ – มูลลูส  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่าน เข้าชมภายใน ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ที�สร้างขึ�นอยูบ่นเชิงแหนือแม่นํ� าเน็กคาร์ 

ซึ� งสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซึ� งมีอายกุว่า  900 ปี 

ท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (2 ช.ม. / 133 กม.)  เมืองแห่งความโรแมนติก ใหญ่เป็นอนัดบั 7 

ของฝรั�งเศสตั�งอยุใ่นแควน้อลัซาส (Alsace) ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั�งเศส มีชายแดนติดกบัประเทศเยอรมนั 



 

 และเป็นพื�นที�ที�มีชื�อเสียงด้านการผลิตไวน์และจุดท่องเที�ยวยอด

นิยม ตั�งอยู่เหนือหุบเขาลุ่มแม่นํ� าไรน์ ซึ� งอยู่ทางทิศตะวนัออกของ

ปารีสประมาณ 300 กม. เป็นเมืองหลวงของแควน้อลัซาสและมี

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมที�ผสมผสานของฝรั�งเศส-เยอรมนั / นํา

ท่าน บันทึกภาพด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก 

(STRASBOURG CATHEDRAL) คริสตจักรนิกาย

โรมนัคาทอลิก มีความสูงอยู่ที� 142 เมตร ซึ� งถูกสร้างขึ�นระหว่าง ปี 

ค.ศ.1176-1439 ที�สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที�สูงที�สุดในประเทศฝรั�งเศสในยุคนั� น 

ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรที�สูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก โดยบางส่วนของตวัอาคารนั�นสร้างขึ�นแบบสถาปัตยกรรมโรมนั 

นอกจากนี�แลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานที�จดัเกบ็ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ� งเป็นหนึ�งในหอนาฬิกาที�ใหญ่ที�สุดในโลกอีก

ดว้ย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริคเวียร์ (RIQUEWIHR) (1.15 ช.ม. / 72 

กม.) ในแควน้อลัซาส Alsach  เมืองเล็กๆ น่ารักในชนบทที�อยูใ่นหุบเขา

ถูกโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นมีชื�อเสียงในการผลิตไวน์ เนื�องจากภูมิอากาศ

ที�เหมาะสมและภูมิประเทศของเมอืงทีอ่ยุใ่นหุบเขา ทาํให้องุ่นมีรสชาติ

ดี ไวน์ของ Riquewihr จึงมีชื�อเสียงอนัดบัตน้ๆของประเทศ นอกจากนั�น

ชาวบา้นทอ้งถิ�นยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือน แมแ้ต่อาชีพยงัคงเป็นแบบดั�งเดิม ทาํไวน์ ทาํขนมทอ้งถิ�น ทาํงานฝีมือ 

บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกบัเดินไปหลงอยูใ่นเมืองแห่งเทพนิยาย เนื�องจากบา้นเกือบทุกหลงัจะตกแต่ง และ

ประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิ�นเล็กชิ�นน้อยที�น่ารักๆ เตม็ไปหมดและไดรั้บการยกยอ่งเป็นหนึ�งใน Les 

Plus Beaux Villages de France หมู่บา้นที�ไดรั้บการขนานามว่าเป็น หนึ�งในหมู่บา้นที�สวยที�สุดในฝรั�งเศส 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) (15 นาที / 15 กม.) เมืองเลก็ที�มีคูคลองสายนํ� าพาดผา่นจนขึ�นชื�อว่าเป็น 

“ลิตเติ�ลเวนิส” อีกทั�งยงัเป็นเมืองที�ติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกที�สุด 

ในโลกอีกดว้ย นอกจากนั�นยงัเป็นแหล่งไร่ไวน์ชั�นดี มีความสวยงาม

ดว้ยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น นาํท่านเดินเที�ยวชม ย่านตัวเมืองเก่า 

(OLD TOWN) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้นไมเ้ก่าแก่ที�สร้าง

ใน แ บ บ เ ร อ เ นส ซ อ งส์  โ ด ยอ า คา ร เ ก่ า หล า ย หลัง ถู ก สร้ า ง ใน

คริสตศ์ตวรรษที� 15 ตื�นตาไปกบัความงดงามของบา้นเรือนที�เรียงราย

ไปตามสองฝั�งคลองที�ดูงดงามอยา่งลงตวั จากนั�นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์

เซนต์มาร์ติน (ST.MARTIN’S CHURCH) โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที�สร้างขึ�นจากหินสีชมพูทั�งหลงั สร้าง

ขึ�นในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถท์ี�ใหญ่ที�สุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคที�สวยงามโอ่อ่า 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

 จากนั�นนําท่านเดนิทางเข้าที�พกัในเมืองมูลลูส ใกล้พรมแดนสวิส 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN MULHOUSE หรือเทียบเท่า 



 

วนัพฤหัสฯที� 7 ม.ิย. 61 (5) มูลลูส – เบิร์น – อินเทอลาเก้น  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) (2 ช.ม. / 135 กม.)  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณ

เก่าแก่สร้างขึ�นเมื�อ 800 ปีที�แลว้ โดยมีแม่นํ� าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 

ดา้น คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างกาํแพง และสะพานขา้มที�

สามารถชกัขึ�นลงได ้นาํท่านเที�ยวชมสถานที�สาํคญัต่างๆใน กรุงเบิร์นซึ� งไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี� เบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที�มีคุณภาพชีวิตที�ดีที�สุดของ

โลกในปี ค.ศ.2010 นาํท่านชม บ่อหมีสีนํ�าตาล สัตวที์�เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น นาํท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมือง

เก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านที�ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที�ยวชมอาคารเก่า อาย ุ

200-300 ปี นําท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที�มี

ระดับสูงสุดของเมืองนี�  ถนนกรัมกาสเซ ซึ� งเต็มไปด้วยร้าน

ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ค

ล็อคเค่ นทรัม (ZYTGLOGGE) อายุ 800 ปี ที�มี “โชว”์ ให้ดู

ทุกๆชั�วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั� ง หอนาฬิกานี�  ในช่วงปี 

ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง 

Prison Tower จึงเปลี�ยนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน 

และดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา 

พร้อมติดตั� งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป นําท่านแวะถ่ายรูปกบั 

โบสถ์ MUNSTER สิ� งก่อสร้างทางศาสนาที�ใหญ่ที� สุดใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่าน

เดินเล่นและเกบ็ภาพตามอธัย าศยั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (1 ช.ม. / 56 กม.)  เมืองสวยในหุบเขา อนัตั�งอยูร่ะหว่างกลาง

ของสองทะเลสาบคือ ทะเลสาบทรุนน์ (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนส์ (Brienz) ระหว่างทางท่านจะไดผ่้านชม

ธรรมชาติอนังดงาม เทือกเขาน้อยใหญ่ ทะเลสาบต่างๆ มีเวลาให้ท่านเดินเล่น เลือกซื�อสินคา้ชั�นนาํของประเทศสวิส 

ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาแบรนดด์งั เครื�องประดบัต่างๆ หรือชอ็คโกแลต และของที�ระลึกอีกมากมาย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม CITY OBERLANDหรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที� 8 ม.ิย. 61 (6)  อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอบรุนเน่น – ลูเซิร์น 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) (30 นาที / 21 กม.)  อนัไดชื้�อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที�สวย

ที�สุดในโลกตั�งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที�สวยงามเป็นสถานที�โรแมนติกที�สุด นาํท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื�อขึ�น

รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ�งได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็น 



 

มรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรา

นั�น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักที�กระจดักระจาย

อยูท่ั�วไป มีทั�งบา้นสีนํ�าตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดงสด, สีครีม

อ่อนตดักบัประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมี

เสน่ห์ วิวธรรมชาติที�สลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ 

กบั พื�นที�ที�ปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟ

จะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)   ซึ� งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต 

เป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในทวีปยโุรป (TOP OF EUROPE)  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง บนยอดเขา

จุงเฟรา 

บ่าย นําท่านชม กลาเซียร์หรือธารนํ� าแข็งขนาดใหญ่ จากนั� น

สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชม วิวที�

สูงที� สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที�สุด ณ จุด 

3,571 เมตร ชมถํ� านํ� าแข็งที�แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธาร

นํ� าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารนํ� าแขง็ Alestsch ที�ยาว

ที�สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และ

ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยที�ทาํการไปรษณียท์ี�สูงที�สุดในยุโรป อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั / นาํท่านนั�งรถโคช้จาก เลาเทอบรุนเน่น สู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (1.15 ช.ม. / 80 กม.)  เมืองท่องเที�ยว

ยอดนิยมอนัดบัหนึ�งของสวิตเซอร์แลนด ์ที�ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 

 

วนัเสาร์ ที� 9 มิ.ย. 61 (7)   ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก – ทิทลิส – ซูริค  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (45 นาที / 

36 กม.)  เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมแห่งหนึ� ง ของสวิสฯ เส้นทางวิ�ง

รถจะผ่านหมู่บา้นบรรยากาศสวิสชาเล่ต ์ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

และขุนเขาหิมะ นาํท่านโดยสาร กระเช้าไฟฟ้าทันสมัยระบบใหม่

ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาได้

รอบทิศทางตามเส้นทางขึ�นสู่ ยอดเขาทิตลสิ (TITTLIS) ให้ท่าน

ไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะบนยอดเขา เดินเล่น-ถ่ายรูปบนสะพานแขวนที�ตั�งอ�ุ่จุดสูงสุดของยุโรป 

จากนั�นนาํท่านเขา้ชม ถํ�านํ�าแขง็ ถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นที�ระลึก 

 



 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง บนยอดเขาทิทลสิ 

14.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (1.30 ช.ม. / 101 กม.)   เพื�อผา่นขั�นตอนการทาํคืนภาษี – เชค็บตัรโดยสาร-ตรวจเช็ค

กระเป๋าดินเทาง-ตรวจหนงัสือเดินทางและชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

18.15 น.  ออกเดินทางกลบัภูเก็ต โดยเที�ยวบิน QR 096 

 

วนัอาทิตย์ที� 10 ม.ิย. 61 (8)  โดฮา – ภูเก็ต  

01.10 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบิน 

06.25 น. ออกเดินทางกลบัภูเก็ตโดยเที�ยวบินที� QR 840 

17.35 น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราค่าบริการ   

คณะอย่างตํ�า 25 ท่าน    

ผู้ใหญ่ ท่านละ  64,900  บาท 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ ท่านละ 51,900 บาท  (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม  2 ผู้ใหญ่+1เด็ก) 

 

อตัรานี�รวม 
*ค่าตั�วเครื�องบินตามรายการทวัร์  

*ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งห้อง) 

* ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ 

* ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

* ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทั  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

* ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ� งเป็นอตัราเรียกเกบ็  

    ณ 31 ม.ค.60 

อตัรานี�ไม่รวม 
* ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า ประมาณ 2,500-4,000 บาท เนื�องจากอาจมีการเปลี�ยนแปลงราคาและวิธีการขอวีซ่าของประเทศเยอรมนัใน

ปี 2561 

* ค่าทิปพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ 40 ยโูร 

* ค่านํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 



 

 

* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

* ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

* ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

* สาํหรับราคานี�บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเกบ็เพิ�ม 

* ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 

 

 

 

 

      

 


