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ไฮไลทร์ายการทวัรส์วสิฯ 10 วนั 

1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟนำเที่ยวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตาลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟนำเที่ยวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมท)  
     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดับข้ึนชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมวิวบนยอดเขากรอเนอร์แกรท   
     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถานีรถไฟท่ีอย่สูงที่สุดในยุโรป เต็มอิ่มกับลานหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟั่นเฟืองไต่เขาสายแรกของสวิตเซอร์แลนด์สู่จดชมวิวหลักล้าน 
3.  นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสามเขา 
     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแองเกอดินระดับความสู่ 3,000 เมตรชมวิวธารน้ำแข็ง 
 3.2 V-CABLE CAR : จากสถานีไอกอร์ (Eiger) สู่สถาน ีกรุนด์ กรินเดลวาล์ด 
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 
5. พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน  2 คืน 
7. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พรอ้มไวน์ท้องถิ่น, 

อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ  
เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวสิฯ 10 วนั โดยสายการบนิสวสิแอร ์

1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน้ำดื่มบนรถโค้ช  

 
 
 

 
 

รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส * รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส * รถไฟกอร์เนอแกรต 
พักในเมืองเซอร์แมท 2 คนื * พักในเมืองเซนต์มอรทิซ์ 2 คืน 

พิชิตเขาดิโวเรซซ่า * กอร์เนอแกรต * จุงเฟรา *รกิิ 
*** ทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู...เอ็กซ์คลูซีฟ บนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส *** 



 

วนัแรก  (8 ต.ค.65)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
09.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินสวิส แอร์ Swiss Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั

คอยอ านวยความสะดวก 
12.45 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินสวิส แอร์ เท่ียวบินท่ี LX181 (บินตรงสู่ซูริค) 
 
19.35 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์หลงัผ่านพิธีการดา้นศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่: DORINT AIRPORT HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สอง (9 ต.ค.65)  ซูริค – น ้าตกไรน์ – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – เซนต์ กลัเลน 
     เข้าชมห้องสมุดแอบบย์ี(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของ “น ้าตกไรน์” (Rhine Falls) ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้า
แห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเลก็ๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบ
คอนสแตนท ์ท่ีกั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์
ก่อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ยุโรปกลาง” เดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่น ้าไรน์ไหล
ผา่นกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่
โบราณโดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่ออกมาผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้าปูนเปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว 
ต่างๆเอาไว ้ น ำคณะเดินเท่ียวชมควำมสวยงำมของเขตเมืองเก่ำ บริเวณจัตุรัสศำลำว่ำกำรเมือง มีน ำ้พุอยู่ตรงกลำง
จตุรัส กลำงน ำ้พุมีอัศวินสวมเสื้อเกรำะยืนอยู่คุณสำมำรถเกบ็ภำพ บรรยำกำศอันน่ำประทับใจของท่ีนี่ได้ เมืองนี ้
ได้รับรำงวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐำนะท่ีอนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่ำงดี น า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” St.Gallen (53 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองท่ีได้ว่ำเป็นศูนย์กลำง
ทำงศำสนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนีก้ลำยเป็นศูนย์กลำงวงกำรแฟช่ันเสื้อผ้ำของสวิส ตั้งอยูใ่น
หุบเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ ชมควำมสวยงำมของอำคำร
บ้ำนเรือนสมัยเก่ำเป็นแบบเฉพำะของสไตล์บำร็อค “น ำท่ำนเข้ำ
ชม ห้องสมดุแอบบีย์” Abbey Library ห้องสมดุ ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดใน
สวิสฯ และเป็นห้องสมดุทำงศำสนำคริสต์ท่ีใหญ่ และเก่ำแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน St.Gallen 

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


Cathedral ชมควำมสวยงำมของห้องสมดุเก่ำแก่ ท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนมรดกโลกจำกยเูนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” 
“Stadtlounge”  

จุดนัง่เล่นพกัผ่อนท่ีปูดว้ยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยับริเวณถนน 
Multergasse และ Spisergasse จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตากอากาศและ
ศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบ
ลอ้มเทือกเขาและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเตม็ไปดว้ยร้านคา้และอาคาร
เก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิวทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

ค ่า   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สาม (10 ต.ค.65) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส(มรดกโลก) 
 นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – ภัตตาคารพาโนรามา – เซนต์มอริทซ์ 
                       นั่งรถรางสู่ยอดเขามูออตตัส มูราเกลิ ชมววิพระอาทิตย์ตก (เฉพาะกรุ๊ป ก.ค.-ต.ค.)า 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผา่นชนบทอนัหลากหลายท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ

โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนยก์ลางในหุบเขาเล็กๆ ผูค้นพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบา้นเรือน
ระหวา่งทาง ก็สะทอ้นถึงบรรยากาศของ
อิตาลี มีความลาดชนัท่ีเป็นป่าผสานเป็น
ภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศตะวนัออก
และ 4,000 เมตรทางทิศตะวนัตก โดยขอบ
ฟ้าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธารน ้าแขง็
และภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขา
เบอร์นีนา น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก 

“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิว
แบบพาโนรามาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ
ทะเลสาบ ทุ่งหญา้หมู่บา้นชนบทท่ีสวยงาม ผา่นเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” 
ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ผา่นหน่ึงในทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึง

สถานีพอนเตรซินา(Pontresina) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่
ระดบัความสูง 2,958 เมตร 



เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวแบบพาโนราม่าบนยอดเขาไดอาโวเลซซ่า อิสระทุก
ท่านชมความงดงามของยอดเขาไดอาโวเลซซ่า ยอดเขาน้ี
เสมือนเป็นไข่มุกเมด็งามแห่งท่ีราบสูงแองเกอดิน (Engadin) ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นแควน้กราวบึนเดน(Graubünden) แควน้ท่ีเก่าแก่และ
ยงัคงใชภ้าษาโรมานซ์อยู ่กระเชา้จะน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาหิมะสูง 
3,000 เมตรภายใน 30 นาที จากนั้นน าท่านชมวิวความสวยงาม
ของยอดเขาแอลป์ตะวนัออก ท่ีมียอดเขาท่ีสวยงามอยู่รวมกนั
มากมาย เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), โคร
วาทส์ซ (Corvatsch), ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza) และเขาลา
กลับ ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่านจะเห็นธารน ้าแขง็เพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and Morteratsch Glaciers) ท่ี
สวยงามอยา่งชดัเจนมีเวลาใหทุ้กท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอยา่งจุใจหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกในตวัอาคาร 
ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโกร้้อนชมวิวสวยๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงสู่สถานีพอนเตรส
ซิน่า เดินทางเขา้สู่เมืองเซนตม์อริซท ์  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

*** แถมฟรี พเิศษ...ส าหรับกรุ๊ปออกเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม *** 

น าท่านนัง่รถราง (Funicular) ขึ้นสู่จุดชมวิวพระอาทิตยต์กบนยอดเขามูออตตสั มูราเกิล (Muottas Muragle) ยอด
เขาน้ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของชาวเซนต ์
มอริทซ์ เรียกไดว้า่ถ ้ าใครเร่ิมจีบกนั อยากมีโมเมน้ตโ์ร
แมนติก หรือครบรอบวนัส าคญัในชีวิตตอ้งขึ้นมาฉลอง
วนัส าคญันั้นๆ บนยอดเขาแห่งน้ี ดา้นบนจะมีจุดชมวิว 
มีภตัตาคารและร้านกาแฟน่ารักๆ ไวค้อยใหบ้ริการ ให้
ท่านเก็บภาพความประทบัใจก่อนเดินทางกลบัสู่เมือง
เซนตม์อริทซ์  

ค ่า   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

 
พกัที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ส่ี (11 ต.ค.65)  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด)  
              ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อนัเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พกัในเมืองเซอร์แมท(1) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะสัมผสัประสบการณ์กบัการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอก็ซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางท่ี
สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส 
ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) 
ผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มี
ทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนดแ์คน
ยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอด
เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ย
ธารน ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-
Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วง
ส าคญัระหวา่งทาง จะผา่นสะพานขา้มช่องเขา 
(Landwasser Viaduct) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เส้นกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.
1902 โดยมีช่องโคง้รับน ้าหนงัถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัความสูงขึ้น
เร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ ์พาส (Oberalp Pass)  จากนั้นรถไฟ

จะค่อยๆว่ิงลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเลก็ๆ ท่ีน่ารัก  
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอก็ซ์คลูซีฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม https://youtu.be/zALXRoysJA0 
 
 
 

 
 
 



บ่าย มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
Zermatt โดยรถโคช้ปรับอากาศและเส้นทางจะตอ้งผา่นอุโมงคฟ์ร์ูกา้ พาส (Furka Pass) ท่ีมีความยาวถึง 15,407 
เมตร ท่ีส าคญัคือตอ้งเอารถโคช้ขึ้นโดยสารรถไฟ
เพื่อรอดอุโมงคน้ี์ จากนั้นรถโคช้จะว่ิงผา่นเมือง
เลก็ๆ จนกระทัง่ถึงเมืองแทส (Tasch) เราตอ้ง
เปล่ียนพาหนะเป็น Shuttle Train (ใชเ้วลา 15 นาที) 
เน่ืองจากหมู่บา้นเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต ์
(น ้ามนั) ว่ิงในเมือง เซอร์แมทตากอากาศท่ีสวยงาม
ดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟุต) เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่
อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึง
ท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั    
*** ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุให้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำงวันท่ี 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดให้ท่ำนน่ังรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกันแทน *** 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ห้า (12 ต.ค.65)   เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท(2) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูง
กวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึง
ท่านสามารถเห็นอยู ่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบั
ทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบั 
ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุม
ยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขา
ทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนั
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด ์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ี
สวยงามยิง่นกั  



เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหวา่งทางน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rottenborden ใหท้่าน
ถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุด
หน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชม
เมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอด

เขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีความสูง
กวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยู ่ แค่เอ้ือม ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
เมืองท่ีสวยงามตามอธัยาศยั ภายในเมืองจะมีร้านคา้ต่างๆมากมายทั้งของท่ีระลึกและนาฬิกาแบรนด ์ต่างๆ   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่หก (13 ต.ค.65)  เซอร์แมท – โลซานน์ – เบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น   
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชม
ตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพพิธิภัณฑ์โอลิมปิกท่ี 
ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ัง
ทะเลสาบ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์ยงัเป็นเมืองท่ี
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯ
ไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูก
เลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็น
ผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  

น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  (Unesco) 
ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลกัษณ์ของเมือง เน่ืองจากหมีเป็นสัตวป์ระจ าเมือง น าท่านเดินเขา้สู่ยา่น“มาร์ค
กาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว่ิ์งผา่น จึง
เหมาะกบัการเดินเท่ียว และเป็นเมืองเดียวในสวิสท่ีทางเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคาคลุมแถมบางร้านยงัอยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย  



น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” 
เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชว์
ใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ 
สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษฟองดูสวิสรสเลศิ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กณิญ็อง และ
ฟองดูช๊อคโกแลต็ / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัเจ็ด (14 ต.ค.65)     อนิเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง  
       เลาเทอบรุนเนน – น ้าตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง    
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้าตกชเตาบ์
บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหนา้ผาเสมือน
เป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนัง่ รถไฟ

ฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟท่ี
สูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 
“สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็น Top of Europe  ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี” ท่ีมีอายุ
เก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแขง็ท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่
ของของธารน ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่ง
เตม็อ่ิม ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้าน
จ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็น
ท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

 เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 



บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากน้ันโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นน าท่านออก 
เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) น าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึก
ถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 
16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม 
“สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มี
หลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 
ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ น าท่าน
เดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นทพ์ลทัซ์” อิสระกบัการ
เดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของทะเลสาบลู
เซิร์น ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคยีง 
**กรณีท่ีห้องพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัพกัท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน** 
 
 

วนัที่แปด (15 ต.ค.65)       ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ
      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวย
สุดในสวิตเซอร์แลนดมี์ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ มีความงดงามของทศันียภาพอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิและยอดเขาพิ
ลาตุส ท าใหว้ิวทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ขึ้นซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี
สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะ
เห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือนบน
เนินเขาตลอดสองฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค น าท่านขึ้นฝ่ัง ณ “เมือง
วิทซ์เนา” น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงได้
ช่ือวา่เป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อยา่ลืมฉนั” สัมผสักบัฉากจบท่ีแสนโรแมนติก บน
ยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะ “ราชินีแห่ง
เทือกเขา” โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซบักบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์



ไดแ้บบ 360 องศา น าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ใหท้่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง 
“อาร์ธ-โกเดา”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวา
ใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง 
“แม่น ำ้ลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศ
กระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าคณะชม 
ความสวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ี
มีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่
โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย์” หากมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ 
เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่เก้า (16 ต.ค.65) ซูริค – น ้าตกไรน์ – เดนิทางกลบั  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.20 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินสวิส แอร์ เท่ียวบินท่ี LX180 

วนัที่สิบ (17 ต.ค.65)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
05.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพจิารณาหรือไม่กต็าม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. น ้าด่ืมบริการตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ *  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

8-17 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 28,900 

*** ต้องการท่ีนั่งช้ันธุรกิจราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี *** 

กรุณาส ารองท่ีนั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า 
***ทริปเดินทาง 21 – 30 ต.ค., ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส จะหยดุใหบ้ริการเพื่อปรับปรุงตูข้บวน ระหวา่งวนัท่ี 14 ต.ค.-
13 ธ.ค. 63 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัใหท้่านนัง่รถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกนักบักลาเซียร์ เอก็ซ์ เพรสแทน  
***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พกัในเมืองเซอร์แมท เน่ืองจากช่วงปีใหม่โรงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจ านวนจ ากดัและทางโรงแรมบงัคบัใหพ้กัอยา่งนอ้ย 4 คืน (เราจะปรับเปล่ียนไปพกัในโรงแรมในเมืองใกลเ้คียง) 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั(1,000) ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

7. ในกรณีท่ีเกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

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 ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกส ารแสดง

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 

 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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