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ไฮไลท์รายการทัวร์สวสิฯ 10 วนั 
1. เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อนัสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเท่ียวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตำลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเท่ียวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  

     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัขึ้นชมวิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมวิวบนยอดเขำกรอเนอร์แกรท   

     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถำนีรถไฟท่ีอยสู่งท่ีสุดในยโุรป เตม็อ่ิมกบัลำนหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟ่ันเฟืองไต่เขำสำยแรกของสวิตเซอร์แลนดสู่์จดชมวิวหลกัลำ้น 
3.  นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พชิิตสามเขา 

     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเมด็งำมแห่งท่ีรำบสูงแองเกอดินระดบัควำมสู่ 3,000 เมตรชมวิวธำรน ้ำแขง็ 

 3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่สถำนี กรุนด ์กรินเดลวำลด์ 
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาท่ีสวยงาม 

5. พกัในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพษิ ท่ีได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 2 คืน 

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

เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวสิฯ 10 วนั โดยการบินไทย 
1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 ดาว+  พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั  
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พกัในสวิตเซอร์แลนด์ ท้ังรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน ้าด่ืมบนรถโค้ชวันละ 1 ขวด/ท่าน  
 
 
 
 
 



วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ– ซรูคิ – เขา้ที่พกัสบายๆ 
10.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินสวิส แอร์ (Swiss Air) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

คอยอำนวยความสะดวก 
13.05 เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวิส แอร์ เที่ยวบินท่ี LX181 (บินตรงสู่สวิส) 
19.35 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า

สู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนสบายๆ ก่อนที่พรุ่งนี้จะเริ่มโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยว 
ที่พัก: RADISON BLU HOTEL AIRPORT หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันทีส่องของการเดนิทาง (2) ซรูคิ – นำ้ตกไรน ์– เมอืงสไตน ์อมั ไรน ์– เซนต ์กลัเลน 
      เขา้ชมหอ้งสมดุแอบบยี(์มรดกโลก) – เซนต ์มอรทิซ ์ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น้ำตก
ไรน์” (Rhine Falls) ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะ
จากเทือกเขาแอลป์เริ ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิค
เท่นสไตน์เข้าสู ่ทะเลสาบคอนสแตนท์ ที่กั้นพรหมแดน
ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนท่ีล้นไหลออก
จากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ 
ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที ่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น 
“น้ำตกไรน์ที ่สวยงามที ่สุดในยุโรปกลาง” เดินทางสู่  
“เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็น
เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมี
ฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียง
สายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดย
บางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมาผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ นำคณะ
เดินเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณ
จัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู ่ตรงกลางจตุรัส 
กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถ
เก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้
ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ใน
ฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่าง
ดี นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” St.Gallen 
(73 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองที่ ได้ว่า
เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง ท า ง ศ า ส น า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี ้กลายเป็นศูนย์กลาง
วงการแฟชั่นเสื้อผ้าของสวิส ตั้งอยู่ในหุบเขาทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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


บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชมย่านเขตเมืองเก่า ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค “นำท่าน
เข้าชม ห้องสมุดแอบบีย์” Abbey Library ห้องสมุด ที่
เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที่
ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ภายในวิหาร
เซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของ
ห้องสมุดเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนส
โก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพักผอ่น
ที ่ปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ ้งหรือ
ถ่ายร ูปตามอัธยาศ ัยบริ เวณถนน Multergasse และ 
Spisergasse จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์
ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที ่มีชื ่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ 
บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไป
ด้วยร้านค้าและอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิวทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่: HOTEL LAUDINELLA หรอืระดบัใกล้เคยีง 
 
วันทีส่ามของการเดนิทาง (3) เซนตม์อรทิซ ์– รถไฟเบอรน์นิา่ เอก็ซ์เพรส(มรดกโลก) 
 นัง่กระเช้าสูย่อดเขาไดอาโวเลซซา่(Unseen) – ภตัตาคารภาโนรามา – เซนตม์อริทซ ์
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผ่านชนบทอันหลากหลายที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู ่เมือง ‘พอสคิเอโว’ 

(Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนย์กลางในหุบเขาเล็กๆ ผู้คนพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนระหว่างทาง ก็
สะท้อนถึงบรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชันที่
เป็นป่าผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศ
ตะวันออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวันตก โดย
ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีธารน้ำแข็ง
และภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาเบอร์นีนา 
นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์
เพรส” ซ ึ ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที ่มี
ช ื ่อ เส ียงท ี ่ส ุดของประเทศสว ิสเซอร ์แลนด์  
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าหมู่บ้านชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ข้ามเทือกเขา
แอลป์ที ่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่งในทิวทัศน์ที ่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์  เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา
(Pontresina) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดับความสูง 2,958 เมตร 



เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวแบบพาโนราม่าบนยอดเขาไดอาโวเลซซ่า  อิสระทุกท่านชมความ
งดงามของยอดเขาไดอาโวเลซซ่า ยอดเขานี้ เสมือน
เป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแองเกอดิน (Engadin) 
ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นกราวบึนเดน(Graubünden) แคว้น
ที่เก่าแก่และยังคงใช้ภาษาโรมานซ์อยู่ กระเช้าจะนำ
ท่านขึ้นสู่ยอดเขาหิมะสูง 3,000 เมตรภายใน 30 นาที 
จากนั้นนำท่านชมวิวความสวยงามของยอดเขาแอล์ป
ตะวันออก ที่มียอดเขาที่สวยงามอยู่รวมกันมากมาย 
เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), 
โ ค ร ว า ท ส ์ ซ  (Corvatsch), ไ ด อ า โ ว เ ล ซ ซ่ า 
(Diavolezza) และเขาลากัลบ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น 
ท่านจะเห็นธารน้ำแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers 
and Morteratsch Glaciers) ที่สวยงามอย่างชัดเจนมีเวลาให้ทุกท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอย่างจุใจหรือเลือกซื้อสินค้า
ที่ระลึกในตัวอาคาร ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโก้ร้อนชมวิวสวยๆได้อย่างเต็มที่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่สถานี
พอนเตรสซิน่า เดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองเซนต์มอริซท์    

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่: HOTEL LAUDINELLA หรอืระดบัใกล้เคยีง 
 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง (4)  เซนต ์ มอรทิซ์ – นัง่รถไฟกลาเซยีร์ เอก็ซเ์พรส(ชว่งทีส่วยทีส่ดุ) ทานอาหารสดุหรบูนรถไฟ – 

อนัเดอรแ์มท – ฟรูก์า้ พาส – พกัในเมอืงเซอรแ์มท(1) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลา
เซียร์เอก็ซเพรส” Glacier Express (ชว่งการเดนิทาง
ที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่าง
เมืองเซนตม์อรทิซ ์– อันเดอร์แมท) ผ่านชมภูมิประเทศ
ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบ
เหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 
กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คล ุมด ้ วยธารน ้ ำ แข ็ ง เจ ้ าของ เส ้ นทาง  Furka-
Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่างทาง จะผ่านสะพานข้ามช่องเขา (Landwasser 
Viaduct) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ำหนังถึงหกช่อง และมี
ความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ใน
บริเวณโอเบอราลพ์ พาส (Oberalp Pass)  จากนั้นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรี
สอร์ทเล็กๆ ที่น่ารัก  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
https://youtu.be/zALXRoysJA0 
 
 
 



 
 
 
 
 
บ่าย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt โดยรถ

โค้ชปรับอากาศและเส้นทางจะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส (Furka Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 เมตร ที่สำคัญคือต้อง
เอารถโค้ชขึ้นโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์นี้ จากนั้นรถ
โค ้ชจะวิ ่งผ ่านเมืองเล ็กๆ จนกระทั ่งถ ึงเม ืองแทส 
(Tasch) เราต้องเปลี่ยนพาหนะเป็น Shuttle Train (ใช้
เวลา 15 นาที) เนื่องจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาตให้
รถยนต์ (น้ำมัน) วิ ่งในเมือง เซอร์แมทตากอากาศที่
สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่
อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา 
นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว  
ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ 
อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย    *** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริการเพื่อ
ปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้นทาง
เดียวกันแทน *** 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) 
พกัที:่ SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีง 
 
 
วันทีห่า้ของการเดินทาง (5)  เซอร์แมท – นัง่รถไฟขึน้ยอดเขากรอเนอรแ์กรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ – พกัในเมอืงเซอร์แมท(2) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไตเ่ขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับ
น้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต ) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ซึ ่งท่านสามารถเห็นอยู่  แค่
เอ ื ้อม   ช ื ่นชมก ับท ิวท ัศน ์ เหน ือม ่านเมฆ 
เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า 
ยอดเขาทรงปิรามิดที ่มีปลายคุ ้มงอเหมือน
ต ะ ขอ แปล ก ต าจ นร าชาก าร ์ ต ู น วอ ล์ ท
ดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ 
Big Thunder ในสวนสน ุกด ี สน ี ย ์ แลนด์   
ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ 
“ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขา
ที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีก
จุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควร
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะ
ได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ นำท่านชม
ความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมือง
เซอร์แมท ซึ ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม ชื่น
ชมกับท ิวท ัศน ์ เหนือม ่านเมฆเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองที่สวยงามตามอัธยาศัย 
ภายในเมอืงจะมีร้านค้าต่างๆมากมายทั้งของที่ระลึกและนาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ   

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) 
พกัที:่ SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีง 
 
วันทีห่กของการเดนิทาง (6)เซอร์แมท – โลซานน ์– เบริน์ – อนิเทอรล์าเคน่   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมือง
พร ้อมชมตัวเม ืองเก ่า ให ้ท ่านได ้ถ ่ายร ูปหน้า
พิพ ิธภ ัณฑ์โอลิมปิกที่ ตั ้งอยู ่บนฝั ่งเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ใน
สมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ 
นับตั ้งแต่ศตวรรษที ่ 18 โลซานน์ยังเป็นเมืองที่
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่
เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และ
เมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของใน
หลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 
2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียง
ลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  
 
 
 

 
 
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ “กรุงเบริน์”(157 กม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงศวยงามเป็นอย่าง

ยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  (Unesco)ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” 



สัญลักษณ์ของเมือง เนื่องจากหมีเป็นสัตว์ประจำเมือง นำท่านเดินเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วย
ร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน  จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว และเป็นเมืองเดียวในสวิสที่
ทางเดินช้อปปิ้งมีหลังคาคลุมแถมบางร้านยังอยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วย นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ 
ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม 
“นาฬิกาไซท้์ กล็อคเคน่” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และ
กรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอรล์าเกน้” เมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถาน
คาสิโน ฯลฯ 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน  ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง และฟอง
ดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พกัที:่ METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วันเจด็ของการเดินทาง (7)   อนิเทอลาเคน่ – นัง่รถไฟพชิติจงุเฟรา – ถำ้นำ้แขง็  
       เลาเทอบรนุเนน – นำ้ตกสเตาบอรก์ – เมอืงลเูซริน์ – ชมเมอืง    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอรบ์รนุเนน” ผ่านชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือน
เป็นสัญลักษณ์ของหมู ่บ้านแห่งนี ้ จากนั ้นนั ่ง รถไฟ
ฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟ
ที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 
“สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ ้นสู ่ความสูงถึง 3,464 เมตร 
จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่า เป็น Top of Europe  ชม “ถ้ำน้ำแขง็ 1,000 ป”ี 
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่
สวยงามอยู ่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาว
ที่สุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิ
ศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก 
ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

 เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 



บ่าย นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ 
(Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทอืกเขาแอลป์ (THE 
V-CABLEWAY) ลงสู ่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ ่งใช้
เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่
เมืองลูเซิร์น เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) นำคณะไป
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์ส ิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการ
เสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชม
เมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำ
รุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับการเดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของทะเลสาบลู
เซิร์น ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง 

**กรณีที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพักที่เมืองใกล้เคียงแทน** 
 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ 
      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์  (ทะเลสาบสี ่พันธรัฐ) ซึ ่งได้ชื ่อว่าสวยสุดใน
สวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที ่ 4 ของ
ประ เทศสว ิต เซอร ์ แลนด ์  ม ีความงดงามของ
ทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขา
ริกิและยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงาม
ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื ่อชม
ความงามของบ้านเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝั่ง ที่
สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมน
ติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนา” นำท่านเปลี่ยน
การเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟือง
ที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขา
ในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร 
ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็น
ธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา นำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำ
ท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา”  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 



  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั ้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิ
มแม็ท” อ ุดมไปด้วยมีป ่าไม้เข ียวชอุ ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตาก
อากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำ
คณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" 
โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่าน
ได้เดินเล่นเที ่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดิน
เล่นเที ่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้ง
ของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: RENAISSANCE ZURICH TOWER HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง (9)  ซรูคิ – เดนิทางกลับ  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED 
13.20 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินท่ี LX180 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 
 
วันทีส่บิของการเดินทาง (10)  ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ       
05.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 
 

 

อตัราคา่บรกิาร * รวมคา่วซี่า * คา่ทิปพนกังานขบัรถ *  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

12 - 21 ก.ค.65  155,900 155,900 155,900 30,900 
06 - 15 ส.ค.65 155,900 155,900 155,900 30,900 

*** ต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *** 
กรุณาสำรองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทา 
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) อหากท่านอายุเกิน 75 ปี 

หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม 
7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม  
8. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
9. น้ำด่ืมบริการวันละ 1 ขวด/ท่าน ตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ใน

ห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ 
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง *** 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (รวมท่านละ 1,000 บาท)  
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำก รุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื ่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 



 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดอ อกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิ ได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

7. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชย จาก
สายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
(ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ช้ในการยื่นขอวซีา่ VISA สวติเซอรแ์ลนด ์
(ตอ้งมาโชว์ตวัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุท่าน) 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ

จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง

ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื ่อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 

* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอ 
6. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
8. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ  

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 



 
 

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

 

 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

