
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ไฮไลท์รายการทัวร์สวสิฯ 10 วนั 
1. เทีย่วชมสถานทีท่่องเทีย่วยงัคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวติเซอร์แลนด์อนัสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. น่ังรถไฟและรถรางชมววิ ขบวนทีม่ีช่ือเสียงของสวติเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเท่ียวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวสิฯ-อิตำลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเท่ียวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  

     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัข้ึนชมววิยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมววิบนยอดเขำกรอเนอร์แกรท   

     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถำนีรถไฟท่ีอยสู่งท่ีสุดในยโุรป เตม็อ่ิมกบัลำนหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟ่ันเฟืองไต่เขำสำยแรกของสวติเซอร์แลนดสู่์จดชมววิหลกัลำ้น 
3.  น่ังกระเช้า  ชมววิพาโนรามา แบบ 360 องศา พชิิตสามเขา 

     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเมด็งำมแห่งท่ีรำบสูงแองเกอดินระดบัควำมสู่ 3,000 เมตรชมววิธำรน ้ำแขง็ 

 3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่สถำนี กรุนด ์กรินเดลวำลด์ 
4. น่ังเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทีถู่กโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาทีส่วยงาม 

5. พกัในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพษิ ทีไ่ด้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 2 คืน 

7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพ่ือท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เน้ือสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์
ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลศิ และชิมไวน์รสเลศิ  

เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวสิฯ 10 วนั โดยการบินไทย 
1. โรงแรมทีพ่กัแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั  
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พกัในสวติเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทวัร์  
7.  รวมค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน า้ด่ืมบนรถโค้ช  
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 



 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) ซูริค – น า้ตกไรน์ – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – เซนต์ กลัเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบย์ี(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  
01.05 เหินฟ้ำสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 

07.50 ถึงสนำมบินนำนำชำติซูริค หลงัผำ่นพิธีกำรดำ้นศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์

เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวสิฯ  ชมความสวยงามของ “น ้าตกไรน์” (Rhine Falls) ซ่ึง
เกิดจำกแม่น ้ำไรน์สำยน ้ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุด
ในยโุรป แม่น ้ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของ
หิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ 
ผำ่นลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนท ์ท่ี
กั้นพรหมแดนระหวำ่งสวติเซอร์แลนดก์บั
เยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ำไรน์สำยใหญ่ ไหล
ผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น 
“น ้าตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในยโุรปกลาง” เดินทำงสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมือง
โบรำณเล็กๆ มีแม่น ้ำไรน์ไหลผำ่นกลำงเมือง โดยมีฐำนะข้ึนกบัเมืองซำฟเฮำส์เซ่น มีถนนสำยหลกัเพียงสำยเดียว
อำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณโดยบำงบำ้นจะมีมุขหนำ้ต่ำงยืน่ออกมำผนงันอกบำ้นมีกำรวำดภำพสีน ้ำ
ปูนเปียก fresco บอกเล่ำเร่ืองรำว ต่ำงๆเอำไว ้น ำ
คณะเดินเท่ียวชมควำมสวยงำมของเขตเมืองเก่ำ 
บริเวณจัตุรัสศำลำว่ำกำรเมือง มนี ำ้พุอยู่ตรงกลำง
จตุรัส กลำงน ำ้พุมอัีศวินสวมเส้ือเกรำะยืนอยู่คุณ
สำมำรถเกบ็ภำพ บรรยำกำศอันน่ำประทับใจของ
ท่ีนี่ได้ เมืองนีไ้ด้รับรำงวลั The First Wakker 
Prize เม่ือปี 1972 ในฐำนะท่ีอนุรักษ์มรดกทำง
สถำปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่ำงดี น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“เมืองเซนต์กัลเลน” St.Gallen (73 กม.) เมือง
หลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองท่ีได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี ้
กลำยเป็นศูนย์กลำงวงกำรแฟช่ันเส้ือผ้ำของสวิส ตั้งอยูใ่นหุบเขำทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวติเซอร์แลนด์
ใกลก้บัชำยแดนประเทศออสเตรีย  

เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ ชมควำมสวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนสมยัเก่ำเป็นแบบเฉพำะของสไตล์
บำร็อค “น ำท่ำนเข้ำชม ห้องสมดุแอบบีย์” Abbey 
Library ห้องสมดุ ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในสวิสฯ และเป็น
ห้องสมดุทำงศำสนำคริสต์ท่ีใหญ่ และเก่ำแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน 
St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำมของ
ห้องสมดุเก่ำแก่ ท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนมรดกโลก
จำกยเูนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge”  
จุดนัง่เล่นพกัผอ่นท่ีปูดว้ยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลำให้
ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงหรือถ่ำยรูปตำมอธัยำศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดู
หนำวท่ีแสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม น ำ
ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำ ทีเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้และอำคำรเก่ำแก่ สวยงำม เก็บภำพววิทะเลสำบเซนตม์อริทซ์ อิสระช้
อปป้ิงตำมอธัยำศยั  / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส(มรดกโลก) 
 น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – ภตัตาคารภาโนรามา – เซนต์มอริทซ์ 
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ชำยแดนอิตำลี ผำ่นชนบทอนัหลำกหลำยท่ีสุดของสวติเซอร์แลนดสู่์เมือง ‘พอสคิเอ

โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนยก์ลำงในหุบเขำเล็กๆ ผูค้นพูดภำษำอิตำลีและสถำปัตยกรรมของบำ้นเรือน
ระหวำ่งทำง ก็สะทอ้นถึงบรรยำกำศของ
อิตำลี มีควำมลำดชนัท่ีเป็นป่ำผสำนเป็น
ภูเขำสูงถึง 3,000 เมตรทำงทิศตะวนัออก
และ 4,000 เมตรทำงทิศตะวนัตก โดยขอบ
ฟ้ำทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธำรน ้ำแขง็
และภูเขำท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขำ
เบอร์นีนำ น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก 
“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิว
แบบพาโนรามาทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของ
ทะเลสำบ ทุ่งหญำ้หมู่บำ้นชนบทท่ีสวยงำม ผำ่นเส้นทำงหลำยจุดท่ีถูกประกำศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” 



 

 

ขำ้มเทือกเขำแอลป์ท่ีระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต ผำ่นหน่ึงในทวิทศัน์ทีส่วยทีสุ่ดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถงึ

สถานีพอนเตรซินา(Pontresina) จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเชำ้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่
ระดบัควำมสูง 2,958 เมตร 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พร้อมชมววิแบบพาโนราม่าบนยอดเขาไดอาโวเลซซ่า อิสระทุก
ท่ำนชมควำมงดงำมของยอดเขำไดอำโวเลซซ่ำ ยอดเขำน้ี
เสมือนเป็นไข่มุกเมด็งำมแห่งท่ีรำบสูงแองเกอดิน (Engadin) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้กรำวบึนเดน(Graubünden) แควน้ท่ีเก่ำแก่และ
ยงัคงใชภ้ำษำโรมำนซ์อยู ่กระเชำ้จะน ำท่ำนข้ึนสู่ยอดเขำหิมะ
สูง 3,000 เมตรภำยใน 30 นำที จำกนั้นน ำท่ำนชมววิควำม
สวยงำมของยอดเขำแอลป์ตะวนัออก ท่ีมียอดเขำท่ีสวยงำมอยู่
รวมกนัมำกมำย เช่น ยอดเขำพิซ เบอร์นิน่ำ (Piz Bernina Peak), 
โครวำทส์ซ (Corvatsch), ไดอำโวเลซซ่ำ (Diavolezza) และเขำ
ลำกลับ ์(Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่ำนจะเห็นธำรน ้ำแขง็เพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and Morteratsch Glaciers) ท่ี
สวยงำมอยำ่งชดัเจนมีเวลำใหทุ้กท่ำนเดินเด่นชมววิในลำนหิมะอยำ่งจุใจหรือเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกในตวัอำคำร 
ท่ำนสำมำรถจิบกำแฟหรือโกโกร้้อนชมววิสวยๆไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่สถำนีพอนเตรส
ซิน่ำ เดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองเซนตม์อริซท ์   

ค ่ำ   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  เซนต์ มอริทซ์ – น่ังรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด) 
ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อนัเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พกัในเมืองเซอร์แมท(1) 

เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  



 

 

น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่
สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่าง
เมืองเซนต์มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท) ผำ่นชมภูมิประเทศ
ท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพำน, หุบ
เหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กวำ่
เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุม
ดว้ยธำรน ้ ำแข็งเจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn 

ท่ีพำดผำ่นในกลำงเทือกเขำแอลป์ โดยช่วงส ำคญัระหวำ่ง
ท ำ ง  จะผ่ ำนสะพำนข้ำม ช่อง เข ำ  (Landwasser 
Viaduct) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเส้นกลำเซียร์  เอ็กซ์
เพรส สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโคง้รับน ้ ำ
หนงัถึงหกช่อง และมีควำมสูงถึง 65 เมตร จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัควำมสูงข้ึนเร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของ

เส้นทำงรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอรำลพ ์พำส (Oberalp Pass)  จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆวิง่ลงเขำสู่  “เมือง
อันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ท่ีน่ำรัก  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอก็ซ์คลูซีฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส พร้อมชมววิทวิทัศน์ที่
สวยงาม https://youtu.be/zALXRoysJA0 
 
 
 

 
 
 

บ่ำย มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
Zermatt โดยรถโค้ชปรับอำกำศและเส้นทำง
จะตอ้งผ่ำนอุโมงค์ฟูร์กำ้ พำส (Furka Pass) ท่ีมี
ควำมยำวถึง 15,407 เมตร ท่ีส ำคญัคือตอ้งเอำรถ
โคช้ข้ึนโดยสำรรถไฟเพื่อรอดอุโมงคน้ี์ จำกนั้นรถ
โคช้จะวิ่งผ่ำนเมืองเล็กๆ จนกระทัง่ถึงเมืองแทส 
(Tasch) เรำตอ้งเปล่ียนพำหนะเป็น Shuttle Train 
(ใชเ้วลำ 15 นำที) เน่ืองจำกหมู่บำ้นเซอร์แมทไม่อ
นุญำตให้รถยนต์ (น ้ ำมัน) วิ่งในเมือง เซอร์แม



 

 

ทตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกวำ่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ี
ไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊สและน ้ ำมันเข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถม้ำท่ีมีไวบ้ริกำร
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี อิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ำยรูป
ตำมอธัยำศยั    *** ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอก็ซ์เพรส จะหยดุให้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำงวนัท่ี 14 ต.ค.-
13 ธ.ค. 63 ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดให้ท่ำนน่ังรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกันแทน *** 

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  เซอร์แมท – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท(2) 
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำคณะเดินสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีควำมสูงกวำ่ 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้ำ ทะเล   ชมควำมงำมของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (จำกจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีควำมสูง
กวำ่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ซ่ึง
ท่ำนสำมำรถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบั
ทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกบั 
ทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุม
ยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ ยอด
เขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุม้งอเหมือน
ตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอลท์
ดีสนีย ์น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนั
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ี
สวยงำมยิง่นกั  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้นระหวำ่งทำงน ำท่ำนแวะลงท่ีสถำนี Rottenborden ใหท่้ำน
ถ่ำยรูปคู่กบั “ทะเลสำบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำท่ีท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นอีก
จุดหน่ึง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะทอ้นของยอดเขำแมท
เธอร์ฮอร์นในทะเลสำบงดงำม ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชม
เมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอด

เขาแมทเทอร์ฮอร์น จำกเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีควำมสูง
กวำ่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถ
เห็นอยู ่แค่เอ้ือม ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิง่นกั อิสระกบักำรเดินเท่ียวชม
เมืองท่ีสวยงำมตำมอธัยำศยั ภำยในเมืองจะมีร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำยทั้งของท่ีระลึกและนำฬิกำแบรนด ์ต่ำงๆ   

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) เซอร์แมท – โลซานน์ – เบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น   
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพพิธิภัณฑ์โอลิมปิกที่ 
ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่ำแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ัง
ทะเลสำบ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซำนน์ยงัเป็น
เมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่
คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำนและศึกษำดำ้นสำธำรณสุข และ
เมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทับถำวรของใน
หลวง 2 พระองค์ (รัชกำลท่ี 8 และรัชกำลท่ี 9) ในปี 
2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผู ้น ำครอบครัวเพียง
ล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสท่ีเป็นใน
หลวงของชำวไทย 2 พระองค ์

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  
 
 
 



 

 

น ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวติเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
สวยงำมเป็นอยำ่งยิง่จนไดรั้บกำรอนุรักษ ์และประกำศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  (Unesco) 
ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลกัษณ์ของเมือง เน่ืองจำกหมีเป็นสัตวป์ระจ ำเมือง น าท่านเดินเขำ้สู่ยำ่น“มาร์ค
กาสเซ” ยำ่นเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้ำนดอกไมแ้ละร้ำนบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิง่ผำ่น จึง
เหมำะกบักำรเดินเท่ียว และเป็นเมืองเดียวในสวสิท่ีทำงเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคำคลุมแถมบำงร้ำนยงัอยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย  
น ำชมอำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขำ้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” 
เตม็ไปดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อำยกุวำ่ 800 ปี ท่ีมีโชว์
ใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวหิำรเซนตว์ินเซนตรั์ทฮำวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ำพุมำก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 
เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหวำ่งทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ 
สถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค ่ำ  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแลต็ / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัเจด็ของการเดนิทาง (7)   อนิเทอลาเค่น – น่ังรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็  
       เลาเทอบรุนเนน – น า้ตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง    
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

เดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมววิ น ้ ำตกชเตำบบ์ำค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมำจำกหนำ้ผำ
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นแห่งน้ี จำกนั้นนัง่ 
รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขำจุงเฟรำ” ท่ีไดช่ื้อวำ่ 
“สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดก
โลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยโุรป เปล่ียนขบวน
รถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถำนีไคลน์ไชเดค็” ข้ึน
สู่ควำมสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟทีสู่ง
ทีสุ่ดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่ เป็น Top of 
Europe  ชม “ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี” ท่ีมีอำยเุก่ำแก่
กวำ่ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลกัน ้ำแขง็ท่ีสวยงำมอยูใ่ตธ้ำรน ้ำแขง็ 30 เมตร เก็บภำพควำมสวยงำมและยิง่ใหญ่ของ
ของธำรน ้ำแขง็ Aletsch ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์  จำกนั้นอิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่งเตม็
อ่ิม ส ำหรับภำยในตวัอำคำรจุงเฟรำยงัมีหอ้งนิศรรษกำรเก่ียวกบัประวติักำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำนจ ำหน่ำย
ช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึก
จำกยอดเขำแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

 เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนีไอเกอร์ (Eiger) 

จ ากนั้ น โ ดยส ารกร ะ เ ช้ า ชมวิ ว เ ทื อก เ ข า แ อ ล์ป  (THE V-
CABLEWAY) ลงสู่สถำนีกริลเดลวำลว์กรุนด์ ซ่ึงใชเ้วลำเพียง 12 นำที
เท่ำนั้น จำกนั้นน ำท่ำนออก 
เดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น เดินทำงถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) น ำคณะไป
ถ่ำยรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวติ ของทหำร
สวสิฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มี
หลงัคำคลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ำรุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละ
เขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลำงเมือง “ชวำเน่นทพ์ลทัซ์” อิสระกบักำรเดินยวชม
บรรยำกำศของเมือง หรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบลูเซิร์น ตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดบัใกล้เคยีง 
**กรณีท่ีหอ้งพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัพกัท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน** 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ



 

 

      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง   
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวำ่สวย
สุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีควำมงดงำมของทศันียภำพอยู่
ท่ำมกลำงหุบเขำ โอบลอ้มดว้ยยอดเขำริกิและยอดเขำพิ
ลำตุส ท ำใหว้วิทิวทศัน์ดูงดงำมยิง่ข้ึนซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ี
สวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน ก็จะ
เห็นภูเขำโอบล้อมเพื่อชมควำมงำมของบ้ำนเรือนบน
เนินเขำตลอดสองฝ่ัง  ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำง
บรรยำกำศท่ีสุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนข้ึนฝ่ัง ณ “เมือง
วิทซ์เนำ” น ำท่ำนเปล่ียนกำรเดินทำงโดยรถไฟ ซ่ึงได้
ช่ือว่ำเป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสำมำรถข้ึนยอดเขำได้แห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำมรอยละคร “อยำ่ลืมฉัน” สัมผสักบัฉำกจบท่ีแสนโรแมนติก บน
ยอดเขำริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จกักนัในฐำนะ “รำชินีแห่ง
เทือกเขำ” โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมของเทือกเขำ
แอลป์ (The Alps) ท่ีมีควำมสวยงำมและซึมซบักบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ไดแ้บบ 360 องศำ น ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่ำนได้
อิสระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำ สู่เมือง 
“อาร์ธ-โกเดา”  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง  
จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน
,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำ
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง 
“แม่น ำ้ลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศ
กระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำคณะชม 
ควำมสวยงำมของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุด
กวำ่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จำกนั้นใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ำลิมแมท็ บริเวณถนน “ลิมแมท็
คีย์” หำกมีเวลำใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวติเซอร์แลนด์ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ที่พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9)  ซูริค – น า้ตกไรน์ – เดนิทางกลบั  
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ไดเ้วลำอนัควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*********************************************************    

* หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนั
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 
 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขบัรถ *  
ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

13 – 22 พ.ค.65 142,900 142,900 142,900 28,900 

03 – 12 ม.ิย.65 142,900 142,900 142,900 28,900 

08 – 17 ก.ค.65 155,900 155,900 155,900 30,900 

22 – 31 ก.ค.65  155,900 155,900 155,900 30,900 

05 – 14 ส.ค.65 155,900 155,900 155,900 30,900 
16 – 25 ก.ย.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

07 – 16 ต.ค.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

21 – 30 ต.ค.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

*** ต้องการทีน่ั่งช้ันธุรกจิราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 

กรุณาส ารองทีน่ั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
***ทริปเดินทาง 21 – 30 ต.ค., ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอก็ซ์เพรส จะหยดุใหบ้ริกำรเพื่อปรับปรุงตูข้บวน ระหวำ่งวนัท่ี 14 ต.ค.-
13 ธ.ค. 63 ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัใหท้่ำนนัง่รถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกนักบักลำเซียร์ เอก็ซ์ เพรสแทน  



 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวติเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือ
กำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

4. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
6. ค่ำประกนัสุขภำพและกำรเกิดอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ3,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  

 
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพจิารณาหรือไม่กต็าม  
8. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ  
9. น ้ำด่ืมบริกำรตลอดกำรเดินทำง 
10. ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืม

สัมภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
*** บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำสัมภำระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
3. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำนต่อวนั(1,000) ***หำกท่ำนประทบัใจในกำรบริกำร*** 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  

มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พกัในเมืองเซอร์แมท เน่ืองจำกช่วงปีใหม่โรงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจ ำนวนจ ำกดัและทำงโรงแรมบงัคบัใหพ้กัอยำ่งนอ้ย 4 คืน (เรำจะปรับเปล่ียนไปพกัในโรงแรมในเมืองใกลเ้คียง) 



 

 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

4. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนัง่ครบ 10 ท่ำน และไดรั้บคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำน
ท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่

ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋
ตำมจริงเท่ำนั้น 



 

 

-  ค่ำห้องพกัในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทั
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

5. หำกท่ำนผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

7. ในกรณีท่ีเกิดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรือกระเป๋ำเดินทำงไม่มำตำมก ำหนด  ทำงบริษทัจะเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้อง
ค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินใหก้บัท่ำน ซ่ึงกำรพิจำรณำข้ึนอยูก่บักฎเกณฑข์องสำยกำรบินเท่ำนั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำท่ีตอ้งกำรันตีท่ีนัง่

กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทำงท่ีเหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
2. รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ  ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนกังำนและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

* ขำ้รำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
4. หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพยแ์ละ

เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำสะกด



 

 

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 
วนัท ำกำร) 

* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอำยุต  ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
6. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยำ่ 1 ชุด 
9. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 1 ชุด 
10. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำ
ท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออก
เดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


