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THE HEAVEN ON EARTH ดินแดนแหงขุนเขา และทะเลสาบ
สวรรค์บนดินของนักเดินทาง

1

2

22.00

00.50

07.25

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
กรุงเทพฯ-ซูริค (Zurich)

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 4 แถว H-J เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทีมงาน
ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

        PTT Debenture Club ชวนคุณเปดประสบการณทองเที่ยวสุดตระการตาที่ ‘สวิตเซอรแลนด’ ดินแดนในฝน
สวรรคบนดินแบบครบรส ตื่นตาไปกับภูมิประเทศที่งดงามราวเมืองในเทพนิยาย สัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ 
งดงามของเทือกเขา ทะเลสาบ แมนํ้า และทุงหญาเล้ียงสัตว  เรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวสวิสอยางใกลชิด
นอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษสุดดวยทริปตามรอยเสด็จเจานายนอยราชสกุลมหิดล ไปยังสถานที่ประวัติศาสตร
ตางๆ
        ทริปแกรนด์สวิส บินตรงกับเส้นทางที่ออกแบบและจัดสรรมาเพื่อให้คุณเก็บเกี่ยวทุกโมงยามของการ
ทองเที่ยวไดอยางเต็มอิ่มแบบนี้ เกิดขึ้นเพื่อคนสําคัญเชนคุณเทานั้น

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ซูริค (Zurich)-สเตน อัม ไรน์ (Stein Am Rhein)-แซง กาเลนน์ (St.Gallen)-สติฟ บิ บลิโอเต็ก
ห้องสมุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO (Stiftsbibliotek Library)

SUMMER
IN SWITZERLAND

เดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยสายการบินไทยเทีย่วบินท่ี TG 970 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม.)

ถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

นำาท่านชมเมือง สเตน อัม ไรน (Stein Am Rhein) เมืองเล็กๆ ริมฝงแม่น้ำาไรน์ เมืองเก่า

บรรยากาศยุคกลาง บ้านเรือนมีสีสัน และลายภาพเขียนท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมหอนาิกา

และบรรยากาศเมืองเก่า บ้านเรือนแบบโบราณ ณ จัตุรัสกลางเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสู่เมือง แซง กาเลนน (St.Gallen) เพื่อชมห้องสมุด สติฟ บิ บลิโอเต็ก

(Stiftsbibliotek Library) ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุกว่า 1,000 ป ห้องสมุด

แห่งนี้มีหนังสือ และเอกสารสำาคัญ พร้อมด้วยการตกแต่งที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ภายในตกแต่งสไตล์บาโรกด้วยรูปปูนปน และภาพเขียนเฟรสโก้อย่าง

สวยงาม ออกเดินทางสู่เมือง ลูเซิรน (Luzern) เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม The Hotel Astoria Lucerne**** 

หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น
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3 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ลูเซิร์น (Luzern)-ล่องทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern Lake)
-ยอดเขาริกิ (Mt.Rigi)-ทำาช็อกโกแลต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น่ังเรือพร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบลูเซิรน (Luzern Lake) สู่เมือง วิทซ์นาว (Vitznau) 

เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบด้านล่างของภูเขาริกิ ออกเดินทางสู่จุดชมวิวยอดเขาริกิ (Mt.Rigi) โดยรถราง

ไต่เขาสู่ความสูง 1,752 เมตร ระหว่างทางจะได้ชมความงามของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวสวิส

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ และดอกไม้ตามฤดูกาล และท่ีจุดชมวิว ณ ยอดเขาจะสามารถมองเห็นความสวยงาม

ของทะเลสาบโดยรอบได้อย่างชัดเจน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับเมือง ลูเซิรน (Luzern) ทดลองทําช็อกโกแลต (Chocolate making) ตามแบบฉบับ

ของชาวสวิส พร้อมสัมผัสประสบการณ์การทำาช็อกโกแลต เรียนรู้ถึงขั้นตอนความพิถีพิถัน ก่อนที่

จะออกมาเป็นสินค้าที่สร้างชื่อระดับโลกให้กับสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

เมืองสเตน อัม ไรน 

หองสมุด สติฟ บิ บลิโอเต็ก

ยอดเขาริกิ

27- 4
TRIP

2560
สิงหาคม     กันยายน

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

เดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยสายการบินไทยเทีย่วบินท่ี TG 970 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม.)

ถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

นำาท่านชมเมือง สเตน อัม ไรน (Stein Am Rhein) เมืองเล็กๆ ริมฝงแม่น้ำาไรน์ เมืองเก่า

บรรยากาศยุคกลาง บ้านเรือนมีสีสัน และลายภาพเขียนท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมหอนาิกา

และบรรยากาศเมืองเก่า บ้านเรือนแบบโบราณ ณ จัตุรัสกลางเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสู่เมือง แซง กาเลนน (St.Gallen) เพื่อชมห้องสมุด สติฟ บิ บลิโอเต็ก

(Stiftsbibliotek Library) ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุกว่า 1,000 ป ห้องสมุด

แห่งนี้มีหนังสือ และเอกสารสำาคัญ พร้อมด้วยการตกแต่งที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ภายในตกแต่งสไตล์บาโรกด้วยรูปปูนปน และภาพเขียนเฟรสโก้อย่าง

สวยงาม ออกเดินทางสู่เมือง ลูเซิรน (Luzern) เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม The Hotel Astoria Lucerne**** 

หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น



4 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เบียล (Biel)-ล่องเรือแม่น้ำาดู (Doubs)-ลา โช เดอฟง
(La Chaux de Fonds)-พิพิธภัณฑ์นาิกา-เนอชาแตล (Neuchatel)

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

เช็กเอาต์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง เบียล (Biel) ชมความสวยงามของเมือง เบียล (Biel) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ

เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการเป็นแหล่งแรกเริ่มผลิตนาิกายี่ห้อดังหลายยี่ห้อ อาทิ Rolex,

Omega, Tissot และ Swatch  

รับประทานอาหารกลางวัน

นั่งเรือชมวิวจาก แมน้ําดู (Doubs River)  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองในเมืองเล็กๆอันเงียบสงบ ในฤดู

ร้อนชาวเมืองจะนิยมออกมารับแสงแดดและทำากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เดินเล่น ปกนิก ชมเมืองมรดกโลก  

ลา โช เดอฟง (La Chaux de Fonds) ความพิเศษของเมืองนี้อยู่ที่ความโดดเด่นของผังเมือง สวยงาม

เป็นระเบียบ มีเอกลักษณ์ และเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเป็น ‘เมืองหลวงแห่งการผลิตนาิกาของโลก’ เข้าชม

พิพิธภัณฑ์นาิกาที่จัดแสดงนาิกาเก่าแก่ไว้กว่า 4,500 ชิ้น ชมเมือง เนอชาแตล (Neuchatel) เมือง

ริมทะเลสาบเล็กๆ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำานาิกาและการทำาไวน์ของสวิตเซอร์แลนด์

ออกเดินทางสู่เมือง โลซาน (Lausanne) นำาท่านชมโรงแรมซึ่งเมื่อครั้งที่พระบรมราชชนกทรงอภิเษก

สมรสกับหม่อมสังวาลย์ในป พ.ศ. 2463 ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จผ่านยุโรป โดยทรงแวะที่เมืองโลซาน

และทรงเลือก โรงแรม Beau-Rivage Palace Lausanne ซึ่งขณะนั้นโก้หรูที่สุดในเมืองเป็นสถานที่

ฮันนีมูนของทั้งสองพระองค์

รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักโรงแรม Beau-Rivage Palace Lausanne พักผ่อนตามอัธยาศัย

โรงแรม Beau-Rivage Palace Lausanne

22
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6

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ตามรอยเสด็จเจ้านายน้อย ราชสกุลมหิดล (มหาวิทยาลัยโลซาน
-โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande-ศาลา Thai Pavilion-พิพิธภัณฑ์  Olympic)
-ชิมไวน์ และชมการผลิตไวน์ที่ La Vaux Wine Tour and Tasting 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
เวเว่ย์ (vevey)-พิพิธภัณฑ์ Chaplin’s World-มองเทรอ (Montreux)-รถไฟ Golden Pass-
สวาสิเม่น (Zweisimmen)

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำาท่านเดินทางสู่ Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเข้าเรียนชั้น 2 และพระอนุชาทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาล ทั้งสอง

พระองค์เลือกเรียนสายศิลปภาษาละตินและภาษาอังกฤษ มีภาษาเยอรมันเป็นภาคบังคับ หลังจากน้ัน 

รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ (ต่อมา

ได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยโลซาน ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยโลซานได้ย้ายออกไปนอกเมือง พื้นที่นี้ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปจจุบัน

รับประทานอาหารกลางวัน

ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ Olympic และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่แสดงความสัมพันธ์

ของไทย-สวิตเซอร์แลนด์ท่ีแน่นแฟน นำาท่านชิมไวน์ และชมการผลิตไวน์ท่ี La Vaux Wine Tour and 

Tasting โดยมีวิทยากรท่ีมีความรู้ความชำานาญ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การล้ิมรสและได้เกร็ดความรู้

ระหว่างร่วมทำากิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

เช็กเอาต์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมือง เวเวย (Vevey) อีกหน่ึงเมืองสวยริมทะเลสาบ และถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีช่ือเสียงในการ

ผลิตไวน์ เดินชมประติมากรรมต่างๆ ที่มีความแปลกตาบริเวณริมทะเลสาบได้อย่างสนุกสนาน และ

เข้าชม พิพิธภัณฑ Chaplin’s World สถานที่แสดงถึงผลงาน และชีวประวัติของ ชาร์ลี แชปลิน 

ศิลปนผู้โด่งดังในอดีด

รับประทานอาหารกลางวัน

La Vaux
Wine Tour
and Tasting

พิพิธภัณฑ Olympic

ศาลาไทย
ณ เมืองโลซาน
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ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

นั่งรถไฟ Golden Pass หนึ่งในทางรถไฟที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ จากเมือง มองเทรอ 

(Montreux) สู่เมือง สวาสิเม่น (Zweisimmen) ระหว่างทางผ่านภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา และ

ทะเลสาบ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟขบวนน้ีมีความพิเศษตรงขนาดของหน้าต่างท่ีใหญ่ 

เพื่ออรรถรสในการรับชมวิว และง่ายต่อการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เดินทางสู่ เมืองทูน (Thun)

รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักโรงแรม Congress Hotel Seepark หรือเทียบเท่า

7 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
เมอเร่น (Murren)-ชิลล์ฮอร์น (Mt.Schilthorn)-
อินเทอร์ลาเคน(Interlaken)-ฮาดเด้อ คุ้ม (Harder Kulm)

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง เมอเรน (Murren) เมืองบนไหล่เขา ที่

ระดับความสูง 1,600 เมตร และเดินทางขึ้นต่อสู่ยอดเขา

ชิลลฮอรน (Mt. Schilthorn) ท่ีความสูงเกือบ 3,000 เมตร

ชมวิวจุดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ จากยอดเขา

แห่งน้ี ท่ีสามารถเห็นภูเขาโดยรอบ รายล้อมลดหล่ันความสูง

กันสลับไปมา และด้วยความสูงของยอดเขาแห่งนี้ อากาศ

บริเวณยอดเขายังคงเย็นตลอดทั้งป 

รับประทานอาหารกลางวัน 

ออกเดินทางต่อไปยัง อินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง

กลางเมือง ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ซึ่งจะได้เห็นเทือกเขาจุงเฟราอันลือชื่อ และยังเป็นเมืองที่

พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับด้วย ขึ้นชมวิวจากยอดเขาที่ ฮาดเดอ คุม (Harder

Kulm) จุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวของทั้งเมืองและทะเลสาบทั้งหมดที่ระดับความสูง 1,300 เมตร

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

Harder Kulm

พิพิธภัณฑ Chaplin’s World 
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หมายเหตุ

08.00

09.00

13.15

06.10

เช็กเอาต์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สนามบิน เมืองซูริค

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

8 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
ทูน (Thun)-สนามบินซูริค 

9 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
กรุงเทพฯ

ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ ปตท. ในป 2558-2559 
กำาหนดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุ่มรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - มัดจําคนละ 40,000 บาท พรอมสงเอกสารในการยื่นวีซา ภายในวันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560
 - ชำาระส่วนที่เหลือ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ก่อนวันจ่ายมัดจำา ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน  : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจ่ายมัดจำา
   ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เก็บค่าธรรมเนียม คนละ 10,000 บาท
   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เก็บค่าธรรมเนียม คนละ 20,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจ่ายชำาระค่าทัวร์ครบถ้วน
   ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  เก็บค่าธรรมเนียม 50%  ของอัตราค่าบริการ
   ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากได้สำารอง
   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์แลความเหมาะสม

- ค่าน้ำาหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำาหนด (สายการบินไทยอนุญาตน้ำาหนักกระเปา 30 กิโลกรัมต่อคน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ราคาเริ่มต้น) เพิ่มคนละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มราคา

กรณีมีวีซ่าแล้ว ลดราคา

129,500 บาท

135,500 บาท

88,000 บาท

24,500 บาท

17,900 บาท

3,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม




