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จุดเด่นของรายการทัวร์สวิสฯ 10 วัน 
1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม  (Unseen 

Switzerland) 
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเท่ียวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตำลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเท่ียวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์

แมท)  
     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดับขึ้นชมวิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมวิวบนยอดเขำกรอ

เนอร์แกรท   
     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถำนีรถไฟที่อย่สูงท่ีสุดในยุโรป เต็มอิ่มกับลำนหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟั่นเฟืองไต่เขำสำยแรกของสวิตเซอร์แลนด์สู่จดชมวิว

หลักล้ำน 
3.  นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา 
     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงำมแห่งท่ีรำบสูงแองเกอดินระดับควำมสู่ 3,000 เมตรชมวิวธำรน้ ำแข็ง 

3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่สถำน ีกรุนด์ กรินเดลวำล์ด 
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 
5. พักในเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 
6. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโก

แลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ  

 

เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวิสฯ 10 วัน 
1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน้ าดื่มบนรถโค้ช  

 
 
 



วันแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ Thai 
Airways โดยมเีจ้ำหน้ำท่ีบริษัท  คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง (2)  ซูริค – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์ กัลเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  

01.05 เหินฟ้ำสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
โดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี TG940 (บิน
ตรงสู่ซูริค) 

07.50 ถึงสนำมบินนำนำชำติซูริค หลังผ่ำนพิธีกำร
ด้ ำนศุ ลกำกรเรียบร้อยแล้ ว  เดิ นทำงสู่ 
“เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein 
(53 กม.) เป็นเมืองโบรำณเล็กๆ มีแม่น้ ำไรน์
ไหลผ่ำนกลำงเมือง โดยมีฐำนะขึ้นกับเมือง
ซำฟเฮำส์เซ่น มีถนนสำยหลักเพียงสำยเดียว
อำคำรบ้ำนเรือนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณโดยบำงบ้ำนจะมีมุขหน้ำต่ำงยื่นออกมำผนังนอก 
บ้ำนมีกำรวำดภำพสีน้ ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำเรื่องรำว ต่ำงๆเอำไว้ น ำคณะเดินเท่ียวชมควำม
สวยงำมของเขตเมืองเก่ำ บริเวณจัตุรัส
ศำลำว่ำกำรเมือง มีน  ำพุอยู่ตรงกลำงจตุรัส 
กลำงน  ำพุมีอัศวินสวมเสื อเกรำะยืนอยู่คุณ
สำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอันน่ำประทั 
บใจของท่ีนี่ ได้ เมืองนี ได้รับรำงวัล The 
First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐำนะ
ท่ีอนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้เป็น
อย่ำงดี   ท่ำนเดินทำงสู่  “เมืองเซนต์กัล
เลน” St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของ
รัฐเซนต์กัลเลนเมืองท่ีได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี 
กลำยเป็นศูนย์กลำงวงกำรแฟชั่นเสื อผ้ำของสวิส ตั้งอยู่ในหุบเขำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
สวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับชำยแดนประเทศออสเตรีย น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ ชมควำม
สวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนสมัยเก่ำเป็นแบบเฉพำะของสไตล์บำร็อค “น ำท่ำนเข้ำชม ห้องสมุดแอบ
บีย์” Abbey Library ห้องสมุด ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทำงศำสนำคริสต์ท่ีใหญ่ และ
เก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตั งอยู่ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำม

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


ของห้องสมุด เก่ ำแก่  ท่ี ได้ รับกำรขึ นทะเบี ยนมรดกโลกจำกยู เนสโก้  ชม  “โซนพรมแดง” 
“Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพักผ่อนท่ีปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งหรือถ่ำยรูปตำม
อัธยำศัยบริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse  

เท่ียง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์
ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตำกอำกำศและ
ศูนย์กลำงกีฬำสกีท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกเมือง
ตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ บรรยำกำศ
โดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขำและวิว
ทิวทัศน์ของทะเลสำบอันสวยงำม น ำท่ำน
เดินเล่นชมเมืองเก่ำ ทีเต็มไปด้วยร้ำนค้ำและ
อำคำรเก่ำแก่ สวยงำม เก็บภำพวิวทะเลสำบ
เซนต์มอริทซ์ อิสระช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย  / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก  

ค่ ำ   บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง (1) 

วันที่สามของการเดินทาง (3) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก) 
  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – เซนต์มอริทซ ์

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ชำยแดนอิตำลี ผ่ำนชนบทอันหลำกหลำยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง 

‘พอสคิเอโว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมือง
ศูนย์กลำงในหุบเขำเล็กๆ ผู้คนพูดภำษำ
อิตำลีและสถำปัตยกรรมของบ้ำนเรือน
ระหว่ำงทำง ก็สะท้อนถึงบรรยำกำศของ
อิตำลี มีควำมลำดชันท่ีเป็นป่ำผสำนเป็น
ภูเขำสูงถึง 3,000 เมตรทำงทิศตะวันออก
และ 4,000 เมตรทำงทิศตะวันตก โดยขอบ
ฟ้ำทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีธำรน้ ำแข็ง
และภูเขำท่ีปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขำเบอร์นีนำ น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์
เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลิน
กับบรรยำกำศทิวทัศน์ท่ีสวยงำมของทะเลสำบ ทุ่งหญ้ำหมู่บ้ำนชนบทท่ีสวยงำม ผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดท่ี



ถูกประกำศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ข้ำมเทือกเขำแอลป์ท่ีระดับควำมสูง 7,390 ฟิต ผ่ำนหนึ่ง
ในทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina) 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเช้ำไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดับควำมสูง 2,958 
เมตร ยอดเขำนี้เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงำมแห่ง
ท่ีรำบสูงแองเกอดิน (Engadin) ซึ่งตั้งอยู่ใน
แคว้นกรำวบึนเดน(Graubünden) แคว้นท่ี
เก่ำแก่และยังคงใช้ภำษำโรมำนซ์อยู่ กระเช้ำ
จะน ำท่ำนขึ้นสู่ยอดเขำหิมะสูง 3,000 เมตร
ภำยใน 30 นำที จำกนั้นน ำท่ำนชมวิวควำม
สวยงำมของยอดเขำแอล์ปตะวันออก ท่ีมี
ยอดเขำท่ีสวยงำมอยู่รวมกันมำกมำย เช่น 
ยอดเขำพิซ เบอร์นิน่ำ (Piz Bernina Peak), โครวำทส์ซ (Corvatsch), ไดอำโวเลซซ่ำ (Diavolezza) 
และเขำลำกัลบ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่ำนจะเห็นธำรน้ ำแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์  (Pers and 
Morteratsch Glaciers) ท่ีสวยงำมอย่ำงชัดเจนมีเวลำให้ทุกท่ำนเดินเด่นชมวิวในลำนหิมะอย่ำงจุใจ
หรือเลือกซื้อสินค้ำท่ีระลึกในตัวอำคำร ท่ำนสำมำรถจิบกำแฟหรือโกโก้ร้อนชมวิวสวยๆได้อย่ำงเต็มท่ี ได้
เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่สถำนีพอนเตรสซิน่ำ เดินทำงเข้ำสู่ท่ีพักเมืองเซนต์มอริซท์   

ค่ ำ   บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง (2) 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท  
         พักในเมืองเซอร์แมท 

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการ
เดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ 
เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – 
อันเดอร์แมท) ผ่ำนชมภูมิประเทศท่ีงดงำม
ของเทือกเขำแอลป์ มีท้ังอุโมงค์, สะพำน, หุบ
เหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 
2,000 กว่ำเมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน้ ำแข็งเจ้ำของ
เส้ นท ำง  Furka-Oberralp-Bahn ท่ี พ ำด



ผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์ โดยช่วงส ำคัญระหว่ำงทำง จะผ่ำนสะพำนข้ำมช่องเขำ (Landwasser 
Viaduct) ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเส้นกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ ำ
หนังถึงหกช่อง และมีควำมสูงถึง 65 เมตร จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับควำมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
จุดสูงสุดของเส้นทำงรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอรำลพ์ พำส (Oberalp Pass)  จำกนั้นรถไฟ
จะค่อยๆวิ่งลงเขำสู ่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ท่ีน่ำรัก  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ำย มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์

แมท” Zermatt โดยรถโค้ชปรับอำกำศและ
เส้นทำงจะต้องผ่ำนอุโมงค์ฟูร์ก้ำ พำส (Furka 
Pass) ท่ี มีควำมยำวถึ ง 15,407 เมตร ท่ี
ส ำคัญคือต้องเอำรถโค้ชขึ้นโดยสำรรถไฟเพื่อ
รอดอุโมงค์นี้ จำกนั้นรถโค้ชจะวิ่งผ่ำนเมือง
เล็กๆ จนกระท่ังถึงเมืองแทส  (Tasch) เรำ
ต้องเปลี่ยนพำหนะเป็น Shuttle Train (ใช้
เวลำ 15 นำที) เนื่องจำกหมู่บ้ำนเซอร์แม
ทไม่อนุญำตให้รถยนต์ (น้ ำมัน) วิ่งในเมือง เซอร์แมทตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บน
ควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซึ่งสงวนสถำนท่ีไว้ให้มีแต่อำกำศบริสุทธิ์ โดยห้ำมรถท่ี
ใช้แก๊สและน้ ำมันเข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถม้ำท่ีมีไว้บริกำรนักท่องเท่ียว ซึ่งท่ำนจะประทับจำก
ประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงครั้งนี ้อิสระกับกำรเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย    *** ขบวน
รถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริกำรเพื่อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำงวันท่ี 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดให้ท่ำนนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้นทำงเดียวกันแทน *** 

ค่ ำ  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) 
พักที่ : SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)  เซอร์แมท – นัง่รถไฟ ข้ึนยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเคอร์บาด  

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น ำคณะเดินสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่
เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีควำมสูงกว่ำ 
3,000 เมตรเหนือระดับน้ ำ ทะเล   ชมควำมงำมของ
ย อ ด เข ำ แ ม ท เท อ ร์ ฮ อ ร์ น  (จ ำ ก จุ ด ช ม วิ ว                        



กรอนเนอแกรต) ซึ่งมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล ซึ่งท่ำนสำมำรถเห็นอยู่ แค่
เอ้ือม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงำมของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขำตัด
กับสีฟ้ำเข้มของท้องฟ้ำ ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ท
ดีสนีย์ น ำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบท่ีสวยงำมยิ่งนัก  ได้เวลำสมควรน ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้นระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะ
ลงท่ีสถำนี Rottenborden ให้ท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ “ทะเลสำบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำท่ี
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะท้อนของยอดเขำแมท
เธอร์ฮอร์นในทะเลสำบงดงำม ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดิน
ชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จำกเมืองเซอร์แมท 
ซึ่งมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล ซึ่งท่ำนสำมำรถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์
เหนือม่ำนเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงำมของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิ่งนัก 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระทุกท่ำนเดินชมเมืองเบทเทนแอล์ป ตำมอัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองน้ ำแร่ลูเคอ
บำร์ด(Leukerbad) เมืองน่ำรักท่ีตั้งอยู่ในหุบเขำแสนสวยงำมสุดบรรยำย น ำท่ำนเช็ค-อินเข้ำสู่ท่ีพัก
โรงแรมให้ท่ำนได้มีโอกำสลงแช่น้ ำแร่ใน  
LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์บำดนั้นเป็นเมืองน้ ำแร่ท่ีมีชื่อเสียงมำเป็นพันปี ตั้งแต่
ยุคโรมัน ปัจจุบันเมืองลูเคอบำร์ดเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูและถนนคนเดินท่ีน่ำรัก เป็นเสน่ห์ดึงดูดเหล่ำ
เซเลป, นักกีฬำและเหล่ำไฮโซผู้ร่ ำรวยในยุโรปและอเมริกำมำใช้บริกำรในทุกๆฤดู เนื่องจำกน้ ำแร่จะ
เป็นธรรมชำติแบบสุดๆ แล้วยังมีกำรพิสูจน์จำกวงกำรแพทย์ถึงกำรช่วยบ ำบัดโรคไขข้อ และบ ำรุง
ผิวหนังได้อย่ำงดี 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
พักที่ : HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่หกของการเดินทาง (6) ลูเคอบาร์ด – หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิลมองเทรอซ์ – โลซานน์ –          
อินเทอร์ลาเค่น   

เช้ำ  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บ้ำนเอเกิล (Aigle) น ำท่ำนเข้ำชมปรำสำทเอเกิล แห่งยุคกลำง ท่ีสร้ำง
มำตั้งแต่ปี ค.ศ.1475 ผ่ำนศึกสงครำมสมัย
เบอร์กันดี ปัจจุบันตัวปรำสำทรำยล้อมด้วย
ไร่องุ่น กว้ำงไกลสุดสำยตำ ตัวปรำสำทมี
ควำมงดงำมแบบยุคกล ำง หอคอยสู ง
ตระหง่ำนถึงสำมหอคอย ปัจจุบันตัวปรำสำท
ได้ ดั ด แ ป ล งเป็ น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ไวน์ (Wine 
Museum) น ำท่ ำน เดิ นชมประวัติ ค วำม
เป็นมำขององุ่นและไวน์ชนิดต่ำงๆ น ำคณะ
อ อ ก เดิ น ท ำ ง สู่ เมื อ ง  “ม อ ง เท รอ ซ์ ” 
Montreux (10  กม.) เมืองพักผ่อนตำก
อำกำศท่ีมีชื่อเสียงท้ังในฤดูร้อน และหนำวริม
ทะเลสำบเจนีวำ ซึ่ง ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น 
“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และ
โรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรำยริมถนนเรียบ
ทะเลสำบที่ยำวถึง 15 กิโลเมตร ระหว่ำงทำง
แวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” 
chateau de chillon ซึ่งสร้ำงขึ้นโดยบัญชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จักกัน
แพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทับโปรดปรำนของเคำน์
และดยุคแห่งซำวอย  

เท่ียง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าคณะสู่เมืองโลซานน ์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเกา่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า
พิพิธภัณฑโ์อลิมปิกที ่  ตัง้อยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่ำแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมัย
ท่ีชำวโรมันมำตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสำบ 
นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซำนน์ยังเป็นเมืองท่ีสมเด็จ
พระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่ครั้งท่ีเสด็จฯไป
ดูงำนและศึกษำด้ำนสำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์
ถูกเลือก เป็นท่ีประทับถำวรของในหลวง 2 พระองค์ 

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


(รัชกำลท่ี 8 และรัชกำลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้น ำครอบครัวเพียงล ำพังในกำร
อภิบำลพระธิดำและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค์ จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองอินเทอลำ
เค่น จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมือง
ตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอันลือชื่อ, 
นำฬิกำดอกไม้, สถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค่ ำ  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน  ฟองดูชีส, ฟอง
ดูบูร์กิณญ็อง และฟองดูช๊อคโกแล็ต / น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  

พักที่ : METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันเจ็ดของการเดินทาง (7)   อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ าน้ าแข็ง  
       เลาเทอบรุนเนน – น้ าตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น    

เช้ำ  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ ำตกชเตำบ์บำค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมำ
จำกหน้ำผำเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่งนี้ จำกนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขำจุงเฟรำ” ท่ี
ได้ชื่อว่ำ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” 
เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรก
ของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) 
ณ “สถำนีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ควำมสูงถึง 
3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป” ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำ เป็น Top 
of Europe  ชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ปี” ท่ีมี
อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลัก
น้ ำแข็งท่ีสวยงำมอยู่ใต้ธำรน้ ำแข็ง 30 เมตร เก็บภำพควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของของธำรน้ ำแข็ง 
Aletsch ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์  จำกนั้นอิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอย่ำงเต็มอิ่ม 
ส ำหรับภำยในตัวอำคำรจุงเฟรำยังมีห้องนิศรรษกำรเกี่ยวกับประวัติกำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำน
จ ำหน่ำยช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคน
พิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจำกยอดเขำแห่งนี้ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 



บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิว
เทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถำนีกริลเดลวำล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลำเพียง 12 นำทีเท่ำนั้น 
/ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น เดินทำงถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) น ำคณะไปถ่ำยรูปกับ 
“อนุสำวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต ของทหำรสวิสฯผู้ถวำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 
16 ในสงครำมปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินข้ำม “สะพำนไม้คำเปล” ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่น้ ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้ำงมำกว่ำ 
660 ปี เพ่ือเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่ำในฝั่งเหนือ น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณจัตุรัสใจ
กลำงเมือง “ชวำเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับกำรเดินยว
ชมบรรยำกำศของเมือง หรือชมควำมสวยงำมของ
ทะเลสำบลูเซิร์น ตำมอธัยำศัย 

ค่ ำ  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  
พั ก ที่ : Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora 

Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง 
 

 **กรณีท่ีห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดพักที่ เมืองเวกกิส
หรือเมืองใกล้เคียงแทน** 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟข้ึนยอดเขาริกิ 
      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง   

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ ำน  ล่ อ งเรือทะ เลสำบลู เซิ ร์น  ห รือ 
ทะเลสำบเวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบสี่
พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่ำสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์
มีขนำดใหญ่ เป็นอันดับท่ี  4 ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีควำมงดงำมของทัศนียภำพ
อยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ โอบล้อมด้วยยอดเขำริกิ
และยอดเขำพิลำตุส ท ำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงำม
ยิ่ งขึ้ นซึ่ งเป็นทะเลสำบ ท่ีสวยงำม  ตั้ งอยู่
ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน ก็จะเห็น
ภูเขำโอบล้อมเพื่อชมควำมงำมของบ้ำนเรือนบนเนินเขำตลอดสองฝั่ง ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำง
บรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนำ”  
 



น ำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสำมำรถขึ้นยอดเขำได้แห่งแรกของ
ยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำมรอยละคร 
“อย่ำลืมฉัน” สัมผัสกับฉำกจบท่ีแสนโรแมนติก บน
ยอดเขำริกิ  RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขำในภำค
กลำงของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จักกันในฐำนะ 
“รำชินีแห่งเทือกเขำ” โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีควำมสูง
ถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์อัน
งดงำมของเทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมีควำม
สวยงำมและซึมซับกับบรรยำกำศอันเป็นธรรมชำติ
แท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศำ  

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง  
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่ำนได้อิสระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่เมือง 
“อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำร
ของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น  ำลิมแม็ท” อุดมไป
ด้วยมีป่ำไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถำปัตยกรรม 
อำคำร โรงแรม  ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศ
กระจำยตำมบริเวณริมฝั่งทะเลสำบซูริค...น ำคณะ
ชมควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" 
โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ท่ีนำฬิกำซึ่งเป็นนำฬิกำท่ีมี
ขนำดใหญ่ท่ีสุดกว่ำโบสถ์อื่นๆในยุโรป จำกนั้นให้
ท่ำนได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น้ ำลิ
มแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หำกมีเวลำให้
ท่ำนได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พัก : SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)  ซูริค – น้ าตกไรน์ – เดินทางกลับ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 
Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชม
ความสวยงามของ “น  าตกไรน์” (Rhine Falls) ซึ่ง
เกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญท่ีสุดใน



ยุโรป แม่น้ ำแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เริ่มจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิค
เท่นสไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนท่ีล้น
ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อก ำเนิดแม่น้ ำไรน์ 
สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชันท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น  าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 
ได้เวลำอันควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค (47 กม.)  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

13.15 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 

วันที่สิบของการเดินทาง (10)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

* หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำร
ล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำม
ปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้
กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

อัตราค่าบริการท่านละ (บาท)  
* รวมค่าวีซ่าและค่าทิปพนักงานขับรถ*  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 
พักเดี่ยว 

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 มี.ค. 65 137,900 137,900 132,900 18,900 

*** ต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *** 



 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมท่ีพักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ  

เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    
เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
เป็นหลัก  

4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำ
ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

5. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอด

กำรเดินทำง  
7. ค่ำประกันสุขภำพและกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 5,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม ** 
8. ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป  
9. น้ ำดื่มบริกำรบนรถโค้ชทุกวัน  
10. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หำก

ท่ำนลืมสัมภำระไว้ในห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรือสูญหำยได้ 
*** บำงโรงแรมมีพนักงำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำให้เกิดควำมล้ำช้ำ ท่ำนสำมำรถน ำสัมภำระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง 

*** 

กรุณาส ารองที่นั่งล่องหนา้อย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า 
     ***ทริปเดินทาง 22 - 31 ต.ค. / 12 - 21 พ.ย. / 03 - 12 ธ.ค. 64 ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุด
ให้บริกำรเพื่อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำงวันท่ี 14 ต.ค. - 13 ธ.ค. 64 ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดให้ท่ำนนั่งรถไฟ
ขบวนอื่นในเส้นทำงเดียวกันแทน  
     ***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค. 64 – 07 ม.ค. 65 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พักในเมืองเซอร์แมท เนื่องจำกช่วงปีใหม่
โรงแรม ณ เมืองเซอร์แมทมีจ ำนวนจ ำกัดและทำงโรงแรมบังคับให้พักอย่ำงน้อย 4 คืน (เรำจะปรับเปลี่ยนไปพักใน
โรงแรมในเมืองใกล้เคียง) 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
3. ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันท่ีทำงสำยกำรบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
4. ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท ต่อท่ำนต่อวัน (รวม 1,000) ***หำกท่ำนประทับใจในกำรบริกำร*** 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ภำยใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 
Passport  มำยังบริษัท และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือ
ว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้
อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี
นี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบ
ของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

4. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำง
บริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 10 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำก
ทำงสถำนทูต เนื่องจำกบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักท่ี
คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่น
วีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำง
ท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของ
บริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้
ก ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ตำมท่ีสถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 



4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำก
ท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำน
ต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่
ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัด
จ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันท่ีเข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% 
ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
100% 

6. ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือ
ต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท 
ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

7. ในกรณีท่ีเกิดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรือกระเป๋ำเดินทำงไม่มำตำมก ำหนด  ทำงบริษัทจะเป็นตัวแทนในกำร
เรียกร้องค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้กับท่ำน ซึ่งกำรพิจำรณำขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสำยกำรบินเท่ำนั้น 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเงินค่ำมัดจ ำท่ี
ต้อง 
กำรันตีท่ีนั่งกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ 
หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริกำรท้ังหมด 100 % 
 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA สวิตเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทา่น) 

1. หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
2. รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับ

ประเทศที่จะเดินทำง  
3. หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีชื่อผู้เดินทำง อำยุ 

ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็น
ภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูต 

* ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 
4. หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออม

ทรัพย์และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำน
สมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
กำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ 
ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำท่ีท่ำนจะใช้
ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 

* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้  แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยก

คนละชุด 
5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้

เดินทำงท้ังสองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออก
โดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

6. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
9. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
10. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร 

และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้อง
ใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

12. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยัง
ประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืน
ให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
ท้ังนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรณุาติดต่อ 
  

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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