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KEU110812-EK สวติเซอรแ์ลนด ์8วัน5คนื (Classy Winter Switzerland) 

 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ซูริค-ชไว้ซ-์น่ังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส 

*** ออกเดนิทางช่วงเดอืนตุลาคม 2565 *** 
01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
15.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

............................................................................................................................. . 
*** ออกเดนิทางช่วงเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม 2565 *** 

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 
(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.20 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองชไว้ซ ์(Schwyz) สู่สถานีรถไฟ Stoosbahn 
สถานีที่ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 14 ปี เพื่อน าท่านเปิดประสบการณ ์น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ที่ชนั
ที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละยุโรป เพิ่งสรา้งเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอันเก่าที่เปิดใชม้าตั้งแต่ปี 
1933 ลกัษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคลา้ยถงับ่มเบียร ์ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมู่บา้นเล็กๆ) 
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 3 หมู่บ้านสตูส-เมืองอันเดอรแ์มท-น่ังรถไฟกลาเซียเอ็กซเ์พลส-เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินเล่นหมู่บ้านสตูส(Stoos Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ปลอดมลพิษและไม่ใชร้ถยนต์ ตัง้อยู่บน
เทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความสงู 1,300 เมตร มีโบสถป์ระจ าหมู่บา้นที่ถือเป็นจดุแลนดม์ารค์ซึ่งสามารถ
ถ่ายรูปไดอ้ย่างสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านลงจากหมู่บา้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท(Andermatt) น าท่านน่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเ์พรส(Glacier 

Express) ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่า “รถไฟด่วนที่วิ่งชา้ที่สุดในโลก” ท่านจะไดช้ื่นชมกับสายธาร และ
ขุนเขาที่สลับซับซอ้นสวยงามเกินค าบรรยาย  ในระหว่างการเดินทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทิวทัศนอ์ัน
งดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง จนกระทั่งเดินทางถึงเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ที่ใชน้ า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของ
เมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระ
ทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะ
โรแมนติก 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Hotel Park Beau Site, Zermatt ระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
(กรุ๊ปเดินทาง 15 ต.ค.-1 พ.ย.) 
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พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลาง
ภูเขา) (กรุ๊ปเดินทาง 28 พ.ย.-05 ธ.ค.65 / 26 ธ.ค.65-02 ม.ค.66) 
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4 4 สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-แทสซ-์ซิยง-ชิมไวน ์LES CELLIERS DE SION 

 มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสูส่ถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟือง
สู่กอรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล สู่วิวยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงาม
ของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ ชมบรรยากาศ
ของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการต์ูนวอลท์ดิสนียน์ าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์
ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงามสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางโดยรถไฟสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองที่มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่
องุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านชิม
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ไวน์เลิศรส ณ LES CELLIERS DE SION ผูผ้ลิตไวนท์ี่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง LES CELLIERS 
DE SION ใหท้่านไดช้ิมไวนเ์ลิศรส(Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท์ี่มีชื่อเสียงอนัดบัตน้ๆของรฐัวาเล ให้
ท่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัประวติัความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดบัพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่
ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรกัษาดว้ยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทัง้ยัง
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ก า รั น ตี  GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2 0 1 6  AND SWISS 
OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา น าท่าน
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทที่ตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดย
บา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรน์ีส ปัจจุบันเป็นของรฐัโวด์และถูกจัดใหเ้ป็นสวิส
ทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5  5   เวเว่ย-์อนุสาวรียช์าลีแชปลิน-เบิรน์-บ่อหมีสีน ้าตาล-ประตูเมืองโบราณ-น ้าพุปีศาจ 
      หอนาฬิกาไซ้ทค์ลอ็คเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิรน์-อินเทอรล์าเกน-สะพานอิเซลท์วาลด ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่เมืองเวเว่ย(์Vevey) เป็นอีกเมืองที่สวยน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยตัวเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ยม์ีมาก 
ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ 

มีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมรกิา 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern) (ระยะทาง 87.6 กม. ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมือง
เบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ผ่านชม  เซนทรัม พอล 
คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่ทุ่มเทใหก้ับศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑน์ี ้เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสี
น ้าตาล(Bear Park) สัตว์ที่ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง น าท่านเดินทางสู่  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
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(Bahnhof Platz) จัตุรสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลกัที่มีรา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย น า
ท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen 
Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่ า
การเมืองเบิรน์(City Hall of Bern) อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าคน้หาเมืองหนึ่งใน
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลาย
ที่ตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด 
เรียกว่าหันหนา้ทะเลสาบหันหลงัคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพอย่างจุใจ น าท่านเดินทางสู่เมืองกริน
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เดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที่สวยงาม
เป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Sun Star, Grindelwald หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5   6  กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-ลูเซิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้า
ใหม่ล่าสุด Eiger Express จงุเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดลวาลด ์กรุนด ์
สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 
Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 
(โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพ
อนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 
ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้มัผัสและเล่นสนุกกับการเล่น
หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมชมวิวเขาแสนสวย 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ 
เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิปอากาศรมิทะเลสาบ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่า 
 (โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก 
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5   7  อนุสาวรยีส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์บาหน์ฮอฟสตราสเซอ
 สนามบนิเมืองซรูิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั 
อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มี
ชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของโบสถเ์ซนตปี์เตอร์(St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงบาห์นฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่น
รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีกมากมาย 
ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ี
สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อตรวจเช็คเอกสาร
การเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

21.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK086 

(21.55-07.10(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 14.45 ชั่วโมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่อง 

 8  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
องัคาร-องัคาร 25 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 

65 
119,999 119,999 32,900 

จนัทร-์จนัทร ์ 28 พฤศจิกายน-05 
ธันวาคม 65 

122,999 122,999 32,900 

จนัทร-์จนัทร ์ 26 ธันวาคม 65-02 
มกราคม 66 

135,999 135,999 32,900 

อังคาร - อังคาร 24 – 31 มกราคม 66 119,999 119,999 32,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตทุั้งหมด
อย่างละเอียดทุกขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบรษิัทฯ เมื่อท่าน
จองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตทุี่บริษัทฯ 
แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการ
เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 
เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกั
ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000บาท

ไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไข
แห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
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3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ สว่นที่เหลือ

ช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋ วกบัทางสายการบิน และผล
ของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า
มัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า
มัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
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- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิารค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
เก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาด
และเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั
หยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุ
สดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทุกท่าน
เป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบ
ทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุล

หรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชรห์รือ บุคคลที่ไม่

สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  
6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง รายการหรือ

ยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็นส าคญั 
 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแล้วหากท่านยกเลิกทัวรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ 
ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน 
Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนัจากทาง

สายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรน์ั้นสามารถ ออก
เดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผู้

เสียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกดิการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมที่พัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใชใ้น ระดบัมาตรฐาน

เทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม เท่านัน้ท่ีมี

หอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพกั แบบห้องเดี่ยว  (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้งจอง

โรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของท่านเขา้
หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทาง
สถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบ

เหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่าน
สามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพ านกั
อาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 
 
 



KEU110812-EK สวติเซอรแ์ลนด ์8วัน5คนื (Classy Winter Switzerland) 

 
 
 
 
 

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