
 

 

จุดเด่นของรายการทัวร์สวสิฯ 10 วนั 
1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. น่ังรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟนาํเที่ยวแบบพาโนรามาขบวนพเิศษ (มรดกโลก สวสิฯ-อิตาลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟนาํเที่ยวแบบพาโนรามาขบวนพเิศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  
     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัขึ้นชมววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมววิบนยอดเขากรอเนอร์แกรท   
     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พชิิตสถานีรถไฟที่อยสู่งที่สุดในยโุรป เตม็อ่ิมกบัลานหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟ่ันเฟืองไต่เขาสายแรกของสวติเซอร์แลนดสู่์จดชมววิหลกัลา้น 
    3.  น่ังกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา 
     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแองเกอดินระดบัความสู่ 3,000 เมตรชมววิธารนํ้ าแขง็ 

 



 3.2 V-CABLE CAR : จากสถานีไอกอร์ (Eiger) สู่สถานี กรุนด ์กรินเดลวาลด์ 
4. น่ังเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 

5. พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 

7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์
ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ  

เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวสิฯ 10 วนั 

1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน ้าดื่มบนรถโค้ช  
 

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

โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทั  คอยอาํนวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) ซูริค – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – เซนต์ กลัเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  
01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลงัผ่านพิธีการดา้น

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม 
ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบราณ
เล็กๆ มีแม่นํ้ าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง โดยมีฐานะ
ขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียง
สายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ
โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่ออกมาผนงันอก 
บา้นมีการวาดภาพสีนํ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่า



เร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้น าคณะเดินเท่ียวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน า้พุอยู่
ตรงกลางจตรัุส กลางน า้พมีุอัศวินสวมเส้ือเกราะ
ยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่า
ประทั บใจของท่ีน่ีได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The 
First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ี
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่าง
ดี   ท่านเ ดินทางสู่  “เมืองเซนต์กัล เลน” 
St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัล
เลนเมืองท่ีได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็น
ศนูย์กลางวงการแฟช่ันเส้ือผ้าของสวิส ตั้งอยูใ่น
หุบเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวติเซอร์แลนด์ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย น าท่านเดินเท่ียวชมย่าน
เขตเมืองเก่า ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค  “น าท่านเข้าชม 
ห้องสมุดแอบบีย์” Abbey Library ห้องสมุด ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ท่ีใหญ่ 
และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ภายในวิหารเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของ
ห้องสมุดเก่าแก่ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้  ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่น
พกัผอ่นที่ปูดว้ยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยับริเวณถนน Multergasse และ 
Spisergasse  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” 
(180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกี
ที่มีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่
แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบ
ล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอัน
สวยงาม นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไปดว้ย
ร้านค้าและอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิว
ทะ เลสาบเซนต์มอ ริทซ์  อิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั  / นาํท่านเดินทางสู่ที่พกั  

คํ่า   บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง(1) 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) 
  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – เซนต์มอริทซ์ 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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


 จากนั้นนาํคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผา่นชนบทอนัหลากหลายที่สุดของสวติเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ
โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนยก์ลางในหุบ
เขาเล็กๆ ผูค้นพดูภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรม
ขอ ง บ้า น เ รื อ น ระ ห ว่ า ง ทา ง  ก็ สะ ท้อ น ถึ ง
บรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชนัที่เป็นป่า
ผสานเป็นภู เขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศ
ตะวนัออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวนัตก 
โดยขอบฟ้าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธาร
นํ้ าแขง็และภูเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขา
เบอร์นีนา น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก 

“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ที่สวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญา้หมู่บา้นชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุด
ที่ถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขา้มเทือกเขาแอลป์ที่ระดบัความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหน่ึงในทิวทัศน์

ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina) 
เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดบัความสูง 2,958 เมตร ยอดเขาน้ี
เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแองเกอ
ดิน (Engadin) ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้กราวบึนเดน
(Graubünden) แควน้ที่เก่าแก่และยงัคงใช้ภาษา
โรมานซ์อยู ่กระเชา้จะนาํท่านขึ้นสู่ยอดเขาหิมะ
สูง 3,000 เมตรภายใน 30 นาที จากนั้นนาํท่านชม
ววิความสวยงามของยอดเขาแอลป์ตะวนัออก ที่มี
ยอดเขาที่สวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่น ยอด
เขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), โคร
ว า ท ส์ ซ  (Corvatsch), ไ ด อ า โ ว เ ล ซ ซ่ า 
(Diavolezza) และเขาลากลับ ์(Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่านจะเห็นธารนํ้ าแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and 
Morteratsch Glaciers) ที่สวยงามอยา่งชดัเจนมีเวลาให้ทุกท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอยา่งจุใจหรือเลือกซ้ือ
สินคา้ที่ระลึกในตวัอาคาร ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโกร้้อนชมวิวสวยๆไดอ้ยา่งเต็มที่ ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางลงสู่สถานีพอนเตรสซิน่า เดินทางเขา้สู่ที่พกัเมืองเซนตม์อริซท ์  

คํ่า   บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง(2) 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – อนัเดอร์แมท  
         พกัในเมืองเซอร์แมท 



เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุด

ของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมือง
เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท )  ผ่านชมภูมิ
ประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ 
สะพาน, หุบเหว, สวสิฯ แกรนดแ์คนยอน และหุบ
เขาที่ สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่าน
สามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารนํ้ าแข็ง
เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาด
ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสําคัญ
ระ ห ว่ า ง ท า ง  จะผ่านสะพาน ข้าม ช่อง เข า 
(Landwasser Viaduct) ที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
เส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.
1902 โดยมีช่องโคง้รับนํ้ าหนังถึงหกช่อง และมี
ความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัความสูงขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 

เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ ์พาส (Oberalp Pass)  จากนั้นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” 
Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ารัก  

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

บ่าย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
Zermatt โดยรถโคช้ปรับอากาศและเส้นทาง

จะตอ้งผ่านอุโมงค์ฟูร์กา้ พาส (Furka Pass) ที่มี
ความยาวถึง 15,407 เมตร ที่สาํคญัคือตอ้งเอารถ
โคช้ขึ้นโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์น้ี จากนั้น
รถโคช้จะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทัง่ถึงเมือง
แทส (Tasch) เราตอ้งเปล่ียนพาหนะเป็น Shuttle 
Train (ใชเ้วลา 15 นาที) เน่ืองจากหมู่บา้นเซอร์แม
ทไม่อนุญาตให้รถยนต ์(นํ้ ามนั) วิ่งในเมือง เซอร์
แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถานที่ไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถที่ใชแ้ก๊สและนํ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ที่มีไวบ้ริการ
นกัท่องเที่ยว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั    *** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุให้บริการเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันท่ี 14 ต.ค.-
13 ธ.ค. 63 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกันแทน *** 

คํ่า  บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณร้ีานปิดจะเปลี่ยนเป็นพืน้เมอืง) 



พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  เซอร์แมท – นั่งรถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเคอร์บาด  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 
เมตรเหนือระดบันํ้ า ทะเล   ชมความงามของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอ
แกรต) ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดับนํ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่ แค่
เ อ้ือม   ช่ืน ชมกับทิว ทัศน์ เหนื อม่านเม ฆ 
เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขา
ทรงปิรามิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตา
จนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์นาํไปเป็นแบบเคร่ือง
เล่นบิ๊กธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงามยิง่นัก  ไดเ้วลา
สมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้ น
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง นํ า ท่ า น แ ว ะ ล ง ท่ี ส ถ า นี 
Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบ
ริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่าน
สามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง 
ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดิน
ชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีความสูง
กวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทศัน์
โดยรอบที่สวยงามยิง่นกั 

เที่ยง  บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระทุกท่านเดินชมเมืองเบทเทนแอล์ป ตาม
อธัยาศยั จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองนํ้ าแร่ลู
เคอบาร์ด(Leukerbad) เมืองน่ารักที่ตั้งอยูใ่นหุบ



เขาแสนสวยงามสุดบรรยาย นาํท่านเช็ค-อินเขา้สู่ที่พกัโรงแรมใหท้่านไดมี้โอกาสลงแช่นํ้ าแร่ใน  
LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์บาดนั้นเป็นเมืองนํ้ าแร่ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพนัปี ตั้งแต่
ยคุโรมนั ปัจจุบนัเมืองลูเคอบาร์ดเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูและถนนคนเดินที่น่ารัก เป็นเสน่ห์ดึงดูดเหล่าเซเลป, 
นกักีฬาและเหล่าไฮโซผูร้ํ่ารวยในยโุรปและอเมริกามาใชบ้ริการในทุกๆฤดู เน่ืองจากนํ้ าแร่จะเป็นธรรมชาติแบบ
สุดๆ แลว้ยงัมีการพสูิจน์จากวงการแพทยถึ์งการช่วยบาํบดัโรคไขขอ้ และบาํรุงผวิหนงัไดอ้ยา่งดี 

คํ่า   บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ลูเคอบาร์ด – หมู่บ้านเอเกลิ – ปราสาทเอเกลิ  
      มองเทรอซ์ – โลซานน์ – อนิเทอร์ลาเค่น   
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเอเกิล (Aigle) นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอเกิล แห่งยคุกลาง ที่สร้างมาตั้งแต่
ปี ค.ศ.1475 ผ่านศึกสงครามสมัยเบอร์กันดี 
ปัจจุบนัตวัปราสาทรายลอ้มดว้ยไร่องุ่น กวา้งไกล
สุดสายตา ตัวปราสาทมีความงดงามแบบยุค
กลาง หอคอยสูงตระหง่านถึงสามหอคอย 
ปัจจุบนัตวัปราสาทไดด้ดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์
ไวน์(Wine Museum) นาํท่านเดินชมประวติั
ความเป็นมาขององุ่นและไวน์ชนิดต่างๆ นํา

คณะออกเดินทาง สู่ เ มื อง  “มองเทรอซ์” 

Montreux (10 กม.) เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ี
มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซ่ึง ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง
ริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 15 
กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ 

“ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซ่ึง
สร้างขึ้นโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซา
วอย หรือที่รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรานของ
เคาน์และดยคุแห่งซาวอย  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

https://www.google.co.th/search?q=chateau+de+chillon&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiv05i47dbiAhXBjOYKHapXC3MQsAR6BAgAEAE


น าคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพพิิธภัณฑ์โอลิมปิกที ่  
ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที ่ 4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ัง
ทะเลสาบ นบัตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 

 
โลซานน์ยงัเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก  ตั้ งแต่คร้ังที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้าน
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) 
ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้าํครอบครัว
เพียงลาํพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่
เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ จากนั้ น
เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น จากนั้นนาํคณะเดินทาง
สู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์
โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็น
เขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พกัที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัเจ็ดของการเดนิทาง (7)   อนิเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ า้น า้แข็ง  
       เลาเทอบรุนเนน – น า้ตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น    
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว นํ้ าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผา
เสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนัง่ รถไฟฟันเฟือง สู่ ‚ยอดเขาจุงเฟรา‛ ที่ไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟ
ที่ สูงที่ สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปล่ียนขบวน
รถไฟ (Cog Wheel) ณ ‚สถานีไคลน์ไชเด็ค” 
ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟ
ที่สูงที่สุดในยุโรป” ซ่ึงได้รับการยกยอ่งว่า เป็น 
Top of Europe  ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี” ที่มี
อายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํ้ าแข็งที่
สวยงามอยูใ่ตธ้ารนํ้ าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิง่ใหญ่ของของธารนํ้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนาน



บนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม สาํหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟ
จุงเฟรา, ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจาํหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคน
พเิศษเพือ่เป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย นาํท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ 

(Eiger) จากน้ันโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์ว
กรุนด์ ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น / จากนั้นนาํท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น
(Lucerne) นําคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์รําลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส นําท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท้ี่มี
หลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่นํ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละ
เขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
จตัุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับการ
เดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของ
ทะเลสาบลูเซิร์น ตามอธัยาศยั 

คํ่า  บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดบัใกล้เคยีง 
**กรณีท่ีห้องพกัในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัพกัท่ี เมืองเวกกิสหรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ
      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นํ า ท่ า น  ล่ อ ง เ รื อ ท ะ เ ล ส า บ ลู เ ซิ ร์ น  ห รื อ 
ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มี
ความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทาํให้
วิวทิวทัศน์ ดูงดงามยิ่งขึ้ น ซ่ึง เป็นทะเลสาบที่
สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็
จะ เ ห็น ภู เขา โอบ ล้อ ม เพื่อ ชมค วา มง าม ขอ ง



บา้นเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝ่ัง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นาํท่านขึ้นฝ่ัง ณ 
‚เมืองวทิซ์เนา‛  
 
นาํท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่งแรกของยโุรป
และประเทศสวติเซอร์แลนด ์ตามรอยละคร ‚อยา่ลืมฉัน‛ 
สัมผสักบัฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI 
KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นที่รู้จกักนัในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูง
ที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชมวิว
ทิวทศัน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มี
ความสวยงามและซึมซับกบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ
แท้ๆ  ของประเทศสวติเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 360 องศา  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
 จากนั้นนาํท่านสู่บริเวณ จุดชมววิ ใหท้่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรนาํท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” 

จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวา
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น า้ลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...นาํคณะชม
ความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์
แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดกวา่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่น
เที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่นํ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
มแม็ทคีย์” หากมี เวลาให้ท่านได้เ ดินเล่นเที่ยวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของที่ระลึก
พื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9)  ซูริค – น า้ตกไรน์ – เดนิทางกลับ  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 
Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชม

ความสวยงามของ “น ้าตกไรน์” (Rhine Falls) 
ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้ าไรน์สายนํ้ านานาชาติที่สําคญัที่สุด
ในยโุรป แม่นํ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะ



จากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํธารเล็กๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท์ี่กั้นพรหมแดนระหว่าง
สวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนที่ลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อกาํเนิดแม่นํ้ าไรน์ 
สายใหญ ่ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง‛ ไดเ้วลาอนั
ควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (47 กม.)  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
 

 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

08 – 17 ต.ค.64 139,900 139,900 134,900 19,900 

22 – 31 ต.ค.64*** 139,900 139,900 134,900 19,900 

12 – 21 พ.ย.64*** 137,900 137,900 132,900 18,900 

03 – 12 ธ.ค.64 137,900 137,900 132,900 18,900 

29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65***  142,900 142,900 137,900 18,900 

21 – 30 ม.ค.65 137,900 137,900 132,900 18,900 

11 – 20 ก.พ.65  137,900 137,900 132,900 18,900 

18 – 27 ม.ีค.65 137,900 137,900 132,900 18,900 

*** ต้องการทีน่ั่งช้ันธุรกจิราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 

กรุณาส ารองทีน่ั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซ่ีา 
***ทริปเดินทาง 22-31 ต.ค., 12-21 พ.ย., 03-12 ธ.ค.64ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุใหบ้ริการเพือ่ปรับปรุงตู้
ขบวน ระหวา่ง วนัที่ 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัใหท้่านนัง่รถไฟขบวนอ่ืนในเสน้ทางเดียวกนั
แทน  
***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พกัในเมืองเซอร์แมท เน่ืองจากช่วงปีใหม่โรงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจาํนวนจาํกดัและทางโรงแรมบงัคบัใหพ้กัอยา่งนอ้ย 4 คืน (เราจะปรับเปล่ียนไปพกัในโรงแรมในเมืองใกลเ้คียง) 



 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลที่ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่าน

อายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิม่ ** 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. นํ้ าด่ืมบริการบนรถโคช้ทุกวนั  
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถนาํสมัภาระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั(1,000) ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่าน
ที่มีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พจิารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สําคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพจิารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 



7. ในกรณีที่เกิดการล่าชา้จากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกาํหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพจิารณาขึ้นอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที่ตอ้ง 

การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จาํนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได ้ทั้งน้ีเพือ่ใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 
6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 



10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านั้ น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


