
 

 

รหัสทัวร WCT1902749 
ทัวรสวิตเซอรแลนด 8 วัน 6 คืน (LX) 
ลองเรือทะเลสาบซุก - น่ังรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอรนินาเอกซเพรส - อันเดอรแมท - 
ชารฟฮาวเซน - น้ําตกไรน - โลซานน - เบิรน - เซอรแมทซ – อินเทอรลาเคน - ข้ึนภูเขาหิมะจุง
เฟรา - ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต - สะพานไมคาเปล - ซูริค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค(สวิตเซอรแลนด) 
10.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 แถว D เคานเตอรสายการบินสวิส แอร 

(Swiss Air) เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
13.05 เหินฟ�าสูนครซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินสวิส แอร เท่ียวบินที่ LX181 (บิน

ตรงสูสวิส) 
19.10 เดินทางถึงสนามบินเมอืงซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังผานพิธีการดานศุลกากร

เรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก  
พักท่ี:  DORINT AIRPORT HOTEL  หรือระดับใกลเคียง 
 
วนัท่ี2  ซูริค – น้ําตกไรน – ซุก – ลองเรือทะเลสาบ – ชมยานเมืองเกา - คูร / ดาวอส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen (47 กม.) เมืองชายแดน

เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ําตกไรน ซึ่งเกดิจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติท่ี
สําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ี
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป�เร่ิมจากเปนลําธาร
เล็กๆ ผานลิคเทนสไตนเขาสู
ทะเลสาบคอนสแตนทท่ีกั้นพรหม
แดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับ
เยอรมัน สวนที่ลนไหลออกจาก
ทะเลสาบคอนสแตนทกอกําเนิด
แมน้ําไรนสายใหญ ไหลผานหนาผา
สูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน 
“น้ําตกไรนท่ีสวยงามที่สุดในยุโรป
กลาง”  จากน้ันนําทานออกเดินทาง
สู “เมืองซุก” Zug (88 กม.)  เมือง
แสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุก
เปนท้ังเมืองหลวงและแควนในเวลา
เดียวกัน เปนแควนท่ีรํา่รวยมาก 
เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟ
ฟต ในแควนน้ีมากท่ีสุด ทําใหอัตราการเกบ็ภาษีของแควนน้ีตํ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อัตรา
การครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) นําทานเดินชมโบสถกลางเมอืง และตึกเกาแกอายุ



 

 

กวา 500 ป นําทานเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชมชีวิต
สัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุปลาชนิดตางๆในทะเลสาบแหงน้ี อิสระใหทุกทานใน
ถนนคนเดินทีม่ีรานคาพ้ืนเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืน 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทาน “ลองเรือทะเลสาบซุก” เปนทะเลสาบท่ีสวยงาม แหงหน่ึงของประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขาแอลปทําใหวิวทิวทัศนดู
งดงามยิง่ขึ้น มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอมเพื่อชมความงามของบานเรือนบนเนิน
เขา ตลอด 2 ฝم�ง ที่สวยงามนารัก นําทานทานเดินทางสูท่ีพักเมืองคูร / ดาวอส (139 กม.) 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  SOMMERUE HOTEL / HILTON GARDEN INN HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วนัท่ี3 คูร / ดาวอส – เบอรนินา เอ็กซเพรส – ทิราโน - ลกูาโน – Fox Town Outlet 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟพอนเทสินา (93 กม.) จากน้ันนําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติก 

“เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express ซึ่งเปนรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของประเทศสวิสเซอรแลนด 
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศนที่
สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุง
หญา หมูบานที่สวยงามต้ังเรียงรายกระ
จัดการจาย เปนภาพท่ีนาประทับใจเปน
อยางยิ่ง และผานเสนทางหลายจุดที่ถูก
ประกาศใหเปน “เสนทางสายมรดกโลก” 
ระหวางการเดินทาง รถไฟจะแลนผานเกลเชอร ขามเทือกเขาแอลป�ที่ระดับความสูง 7,390 
ฟต ทานจะไดสัมผัสและพูดไดเต็มปากวาไดชมทิวทัศนท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอรแลนดมาแลว 
ทานจะต่ืนตาตื่นใจมรูิเบื่อหนาย ทิวทัศนสองขางทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอดใต
ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงขามเหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยูใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความ
เพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง ชมววิทิวทัศนท่ีสวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบถึง 
“เมืองทิราโน” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองลูกาโน” Lugano (127 

กม.)  เมืองสวยริมทะเลสาบ  ซึ่งมีบรรยากาศแบบ
อิตาลี ผสมฝรั่งเศสเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษความ
สวยงามไวไดเปนอยางดี นําทานชอปปم�งที่ “ฟอกซ



 

 

ทาวนเอาทเล็ท”  *Fox Town Outlet*  ซึ่งเปนเอาทเล็ทท่ีใหญอยูติดกบัพรมแดนระหวาง
ประเทศอิตาลีและสวิตเซอรแลนด แมแตคนอิตาลีเองยังขามพรมแดนมาชอปปم�งท่ีฝم�งสวิสกัน
มากมาย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลกมากมาย รวมทัง้
แบรนดเนมจากอิตาลี อาทิเชน กางเกงดีเซล Diesel ,Gucci , Prada , 
Dior ,Bally ,Channel ฯลฯ มีเวลาใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง / นําคณะเดิน
ทางเขาสูที่พัก 

ค่ํา อิสระอาหารมื้อค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักท่ี:  HOTEL ADMIRAL  / DE LA PAIX HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4  ลูกาโน – เบลลินโซนา – ชมเมืองมรดกโลก – อันเดอรแมท  
 น่ังรถไฟกลาเซียรเอ็กซเพรส – บริก / บลิทซิงเกน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู “เมืองเบลลินโซนา” Bellinzona (42 กม.)   เมืองหลวงแควนทิชิโน ทาง

ตอนใตของประเทศโดยมีแนวเทือกเขาแอลป�อันสวยงามเปนกําแพงกั้นอยูระหวาง
สวิตเซอรแลนด-อิตาล ี นํา
ทานชมเมืองเบลลินโซนา 
Unesco World Heritage 
เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของ
มณฑลทีชีโน เมืองท่ีไดรับการ
ขนานนามวา "เมืองแหง
ปราสาท" นําทานขึ้นลิฟตสูลาน
ปราสาทจุดชมววิท่ีสวยงามของ
ตัวเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิ
เปลี่ยนเปนเดินขึ้นกรณีลิฟตปดทําการ) โดยตัวเมืองตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ แมน้ําทีชีโน 
(Ticino River) โดยถดัขึ้นไปเหนือแมน้ําจะเปนเทือกเขาแอลป� ใจกลางเมือง มีอาคาร 
รานคา รานอาหารมากมาย เปนเมืองท่ีมช่ืีอเสียงของ เดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย ไดเวลา
อันควรนําทานออกเดินทางสู “เมืองอันเดอรแมท” Andermatt (89 กม.) ซึง่เปนเมืองเล็ก 
ๆ ทีม่ีความสวยงาม มเีวลาใหทานไดบันทึกภาพไวเปนที่ระลึกเพ่ือเก็บบรรยากาศความ
สวยงามอันเงียบสงบไวเปนท่ีระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานสัมผัสประสบการณกับการน่ังรถไฟ “กลาเซียรเอ็กซเพรส” Glacier Express 
(เสนทางสวยท่ีสุด) ผานชมภูมิ
ประเทศท่ีงดงามของเทือกเขา
แอลป� มีท้ังอุโมงค, สะพาน, 
หุบเหว, สวิสแกรนดแคนยอน 
และหุบเขาที่สูง 2,000 กวา
เมตร ตลอดเสนทางทาน
สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุม
ดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ท่ี
พาดผานในกลางเทือกเขาแอลป� อิสระกับการชมวิวทิวทัศนระหวางการเดินทาง จนกระทั่ง
ถึงเมืองบริก 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
พักท่ี:  HOTEL ALEX BUSINESS & SPA / HOTEL CASTEL หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี5 บริก / บลิทซิงเกน – เซอรแมท – ชมยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
 สวิส ริเวียรา – โลซานน – เบริน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู “เมืองเซอรแมทซ” Zermatt (39 กม.) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ

สวรรคบนดินต้ังอยูบนความ
สูงกวา 1,620 เมตร 
(5,350 ฟุต) เปนเจาของ
ยอดเขาแมทเธอรฮอรน 
สัญลักษณของ
สวิตเซอรแลนด เปนเมอืงซึ่ง
สงวนสถานที่ไวใหมีแต
อากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถท่ี
ใชแกสและน้ํามันเขามา 
นอกจากรถไฟฟ�า และรถมา
ที่มีไวบรกิารนักทองเที่ยว ซึ่งทานจะประทับจากประสบการณในการเดินทางครั้งน้ี อิสระให
ทานไดเดินชมเมืองเซอรแมท ชมความงามของยอดเขา “แมทเทอรฮอรน” จากเมืองเซอร
แมท ซึ่งมีความสูงกวา 4,478 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งทานสามารถเห็นไดจากเมือง



 

 

เซอรแมท  ช่ืนชมกบัทิวทัศนเหนือมานเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึง่ปก
คลุมยอดเขาตัดกบัสีฟ�าเขมของทองฟ�า ยอดเขาทรง ปรามิดท่ีมปีลายคุมงอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนีย นําไปเปนแบบเคร่ืองเลนบ๊ิก ธันเดอร Big Thunder 
ในสวนสนุกดีสนียแลนด  ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ไดเวลาอันควร นําทานออกเดินทางผาน “เมืองมองเทรอซ” Montreux (139 กม.)   เมือง

พักผอนตาก อากาศที่มี
ชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง
ไดรับสมญานามวาเปน 
“ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”  
คฤหาสน และโรงแรมหรู
ของเมืองน้ีเรียงรายรมิถนน
เรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  
กิโลเมตร แวะถายภาพที่
ระลึกกบั “ปราสาทชิล ลอง”  
ซึ่งสรางขึ้นโดยบัญชาของทานเคาท ปเตอร ออฟ ซาวอย หรือท่ีรูจักกันแพรหลายในสมญา
นามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เปนที่ประทับโปรดปรานของเคานและดยุค
แหงซาวอย เดินทางผาน “เมืองเวเวย”  เมืองที่แสนโรแมนติกรมิทะเลสาบ ท่ีแมแตศิลปน
ตลกแหงฮอลลีวูด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยงัหลงใหล และไดอาศัยอยูที่น่ีในบั้นปลายชีวติ ผาน
พื้นที่ปลูกองุนพันธุ ลาโว อันเลื่องช่ือของประเทศสวิตเซอรแลนด นําทนเดินทางสู “เมืองโล
ซานน”Lausanne (30 กม.)  นําคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา แวะ
ใหทานไดถายรูปหนา พิพิธภัณฑโอลิมปก” เมืองโลซานน ต้ังอยูบนฝم�งเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา นับไดวาเปนเมอืงท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาต้ัง
หลักแหลงอยูริมฝم�งทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทัศนที่สวยงาม และมีอากาศทีป่ราศจากมลพิษ 
สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ นับต้ังแตศตวรรษที ่18 โล
ซานน” ยังเปนเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ต้ังแตครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและ
ศึกษาดานสาธารณสุข และเมืองโลซานน ถูกเลือก เปนที่ประทับถาวรของในหลวง 2 
พระองค (รชักาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในป 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเปนผูนําครอบครวั
เพียงลําพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เปนในหลวงของชาวไทย 2 พระองค นํา
ทานเดินทางสูกรุงเบิรน (104 กม.) 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  HOLIDAY INN HOTEL / ALLEGRO HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6  เบิรน – น่ังรถไฟข้ึนเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเคน – แองเกลเบิรก   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางเขาสู “หมูบานกริลเดลวาลด”  (73 กม.)   เพ่ือ “น่ังรถไฟ” ทองเที่ยว

ธรรมชาติของภูเขาสูงนําทานพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดชื่อวา “TOP OF 
EUROPE” เปนพ้ืนที ่“มรดกโลก”  
ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป ชม
วิวทิวทัศนอันงดงามของ
สวิสเซอรแลนด แลวเปล่ียนเปน
รถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลนไช
เด็ก ” รถไฟที่จะนําทานเดินทาง
ลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไว
ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู 
“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บน
ยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา “สาวนอย” ท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต 
ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน Top of Europe นําชม “ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ป”  ท่ีมีอายุกวา 
1,000 ป และ “ชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็ง” ขนาดใหญ ชมถํ้าน้ําแข็งท่ีแกะสลักให
สวยงามอยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกบัภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ท่ียาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป� อิสระทุกทานสนุกสนานบนลานหิมะอยางเต็มอ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลงเขาดวยรถไฟฟนเฟอง ลงสูสถานีรถไฟเลาทเทอรบรุนเนน 

(Lauterbrunnen)   จากน้ันนําทานเดินทางสู  “เมืองอินเทอลาเคน” Interlaken (22  
กม.) มีเวลาใหทานเดินเลนในเมืองแสนสวยแหงน้ี ในเมืองเต็มไปดวยรานคา และรานกาแฟ
มากมาย รวมถึงบานพักของชาวสวิส ในสไตลชาเลทที่สวยงาม เมืองน้ีเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูท่ีพักเมืองแองเกิลเบิรก (85 
กม.) 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  HOTEL TERRACE  / SCHWEIZERHOF HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี7  แองเกลเบิรก – ลูเซิรน – ชมเมือง – ซูริค – เดินทางกลับ  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 นําทานเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Lucerne (36 กม.) เมืองที่ไดช่ือวามีนักทองเที่ยว
บันทึกภาพไวมากที่สุดในสวิสฯ นําทานถายภาพคูกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการ
เสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขาแดพระ
เจาหลุยสที ่16 ในสงครามปฏิวติัใหญฝร่ังเศส นํา
ทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ที่
มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมทีม่ี
หลังคาคลุมตลอด ทอดตัวขาม “ แมน้ํารุซซ” 
(Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพื่อเชื่อมเขต
เมืองใหมในฝم�งใตและเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ 
สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตกไ็ด
บูรณะใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม จากน้ันนํา
คณะเดินทางสู “เมืองซรูิค” Zurich (53 กม.)
ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแกประเทศ
สวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�ง “แมน้ําลิมแม็ท” อุดมไปดวยมีป�าไมเขียวชอุม แซม
ดวยสถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา บานพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบซูริค...นําทานชมความสวยงามของ “โบสถเซ็นตปเตอร” โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่
นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาทีม่ีขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป จากน้ันใหทานไดเดินเลน
เที่ยวชมบรรยากาศเรยีบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน “ลมิแม็ทคีย” หากมีเวลาใหทานไดเดิน
เลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พรอมชอปปم�งของที่ระลึกพ้ืนเมืองของสวิสเซอรแลนด 
ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินซูริค...นําทานเช็คอิน และทํา TAX 
REFUNED  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
18.00 เหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินท่ี LX180 (บินตรงสูกรุงเทพฯ) 
 
วันท่ี8  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ        
10.30 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพรอมความประทับใจ 
 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

�� ธ.ค.-�� ม.ค. ���� 87,900 87,900 87,900 19,900 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ 
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงาน
เทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมอืง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลกั  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) **หากทาน

อายุเกิน 75 ป หรือไมไดไปและกลับพรอมกรุป ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพ่ิม ** 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร // ทาน // วัน (7 วัน) 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน (8 วัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหาย
จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับ
ทุกทาน)  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  



 

 

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 
วัน มฉิะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน 
ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทาน
ตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุ
ไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ต๋ัวเค
ร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ
ครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน่วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวซีาใหกับ
ทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 



 

 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครือ่งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะ
มีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมทีพั่ก
ตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจาย
ท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบรษิัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล
ที่ตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามดัจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษิัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ



 

 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยว
ยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 

 
 
 
 


