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ไฮไลทก์ารเดนิทาง 

1. นั่งรถไฟเบอร์นินา่ เอ็กซ์เพรส, เซนต์ มอริทซ ์
2. นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส 
3. นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมทะเลสาบริฟเฟลซี 
4. นั่งกระเช้าขึ้นสู่จดุชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น ชมอาเลท็ช์ กลาเซียร์ธารน้ำแข็งที่ใหญท่ี่สุดในเทือกเขาแอลป์  
5. พักในเมืองปลอดมลพิษ “เซอร์แมท” 
6. พักในเมืองสปา “ล็อยเคอร์บาด”, 
7. เที่ยวหมูบ่้านโรเซนลุย, หมูบ่้านกิมเมลวาล์ด, หมู่บา้นมูร์เรน, อิเซล์ทวาลด,์ อินเทอร์ลาเคน่, เบิร์น, โลซานน์  
8. นั่งกระเช้าสู่สถานีพิซ กลอเรีย(ยอดเขาชิลธอร์น) 
9. ล่องเรือทะเลสาบลเูซิร์น  
 

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงซูริค  
06.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน SWISS AIR โดยมีทีมงานบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกก่อน

การเดินทาง 
12.45 เดินทางสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน SWISS AIR เที่ยวบินท่ี LX181 
19.35 ถึงสนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พัก 
ที่พัก: HOLIDAY INN AIRPORT ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่สองของการเดินทาง (2)  ซูริค-อัพเพนเซเซล-พรอนเทรสินา-เบอร์นินา เอ็กซ์เพรส  
     ชมเมืองเซนต์มอริทซ์-คูร์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัพ เพนเซเซล 

(Appenzell) เป็นเมืองที่มีพื้นท่ีสูงมีเนินเขาเตี้ยๆ ที่เป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาแอลป์ มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็น
แหล่งผลิตชีสที่มีชื่อหนึ่งในสวิสชีสอันโด่งดัง นั่นคือ ชีสอัพ
เพนเซลเลอร์ (Appenzeller)  
ซึ่งเป็นชีสที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ เดินเที่ยวใจกลางหมู่บ้าน
แบบสบายๆ เนื่องจากไร้รถราว่ิงผ่านไปมา แวะชมร้านบูติก
และแกลเลอรี่ และตื่นตากับส่วนหน้าอันงดงามของอาคาร
ต่ า ง ๆ  บ น ถ น น  Hauptgasse อ า ทิ  Hampi Fässler 
House ที่มีหน้าต่างบานเกล็ดวาดเป็นลวดลายต่างๆ จาก
ฝีมือของจิตรกรนาม Adalbert Fässler มีเวลาเก็บภาพ
สถานที่สำคัญน่าประทับใจอื่นๆ ได้แก่ ปราสาทอัพเพนเซล 



และโบสถ์ Heiligkreuzkapelle สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี ้นำท่านชมจัตุรัส Landsgemeindeplatz ซึ่งเป็น
ที่จัดการเลือกตั้งรัฐสภาประจำภูมิภาคและเสมือนศูนย์รวมของชาวเมืองจากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผ่าน
ชนบทอันหลากหลายที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง แคมโปโคล็อคโน ’ (Campocologno) เมืองศูนย์กลางในหุบเขาเล็กๆ 
ผู้คนพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนระหว่างทาง ก็สะท้อนถึงบรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชันที่เป็นป่า
ผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร ทางทิศตะวันออกและ 4,000 เมตร ทางทิศตะวันตก โดยขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มีธารน้ำแข็งและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาเบอร์นีนา  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอ็กซ์
เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของประเทศสวิต เซอร์แลนด์  เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้า
หมู่บ้านชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูก
ประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ข้ามเทือกเขา
แอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่งในทิวทัศน์ที่
สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอน
เตรซินา(Pontresina) นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง
เซนต์ มอริซท์(St.Moritz) อิสระทุกท่านเดินเล่นใน
เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมระดับ Hi-End และร้านขายของที่ระลึกมากมาย หรือท่านจะเลือกการเดินเล่นชมวิว
ที่สวยงามริมทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ ตามอัธยาศัย     

ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที:่ STREN HOTEL CHUR / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
วันที่สามของการเดินทาง (3)  คูร์-อันเดอร์แมท-นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส-พักในเมืองเซอร์แมท 
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นำคณะออกเดินทางสู่ “เมอืงอนัเดอรแ์มท” (Andermatt) ผ่าน
เส้นทางหุบเขาที่สวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตามเนินเขา
และริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บ้านอันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่
มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บ
บรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “สายกลาเซียร์ 

เอ็กซ์เพรส” ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้ง
อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 
2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุม



ด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาด
ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เมอืงเซอรแ์มทซ”์Zermatt เมือง
ตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่
อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจาก
รถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยว
ชมเมืองตามอัธยาศัย อิสระกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศแสน
สวยของเมืองยามค่ำคืน / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พกัที:่ Ambassador Hotel, Sonne Hotel, Zermatt / หรอืระดบัใกลเ้คียง 
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  เซอร์แมท-นั่งรถไฟขึ้นเขากอรเ์นอแกรตชมวิวเขาเมทเทอร์ฮอร์น 
     ลอยเคอร์บาร์ด-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไตเ่ขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือ
ระดับน้ำ ทะเลชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่น
ชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้า
เข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์  
นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบ
ที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลง
ที่สถานี  Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ 
“ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขา
ที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบ
งดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ห ลั งอ าห าร เดิ น ทางสู่ เมื อ ง  ล อ ย เค อ ร์บ าด 

“LEUKERBAD” หมู่ บ้ าน เล็กๆ อยู่ ในภูมิภาควาเลส์  
(Valais) ได้รับการขนานนามว่า เป็นแหล่งน้ำแร่
ธรรมชาติที่โด่งดังสุดในเขตเทือกเขาแอลป์  เมือง
แห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว 



และเป็นที่ตั้งแหล่งสปารีสอร์ทซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวนมาก เมืองนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของแม่น้ำ Dalata ที่ระดับความสูง 
1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และรอบรอบด้วยหุบเขา Gemmipass และเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมา
ยาวนาน พักผ่อน เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ : HOTEL LE BRISTOL,  DE FRANCE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ห้าของการเดินทาง (5)   ล็อยเคอร์บาด-เฟียซ-ยอดเขาแองกิสฮอร์น-อาเล็ทช์ กลาเซียร์ 
      ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์-มองเทรอซ์-โลซานน์  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่หมู่บ้าน ‘เฟียช’ (Fiesch) จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นไปยังสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 เมตรจาก

ระดับน้ ำทะเล  ขึ้นสู่ ยอด เขา ‘แองกิชฮอร์น ’ 
“Eggishorn” ชม อเลิท์ซ  กลาเซียร์  (Aletch 
Glacier) ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 กิโลเมตร และมี
ความหนาประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 120 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นธารน้ำแข็ง
ที่ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็งของเทือกเขาแอลป์
ทั้งยุโรป ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำค ณ ะอ อ ก เดิ น ท างผ่ าน  “เมื อ งม อ ง เท

รอซ์”Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น 
“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ 
เมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้น
โดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 
เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซา
วอ ย  น ำค ณ ะเดิ น ท าง สู่  “ เมื อ ง โล ซ าน น์ ” 
Lausanne นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง
พร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก  เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่ง
เหนือของทะเลสาบเจนีวานับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์
โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลัก
แหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่น่ี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และ



มีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”
ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูก
เลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำ
ครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่: MOVENPICK HOTEL / NOVOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่หกของการเดนิทาง (6) โลซานน์-เบิร์น-ชมเมืองเก่า-โรเซนลุย(อันซีน)  
      โตรกลำธารเกลท็สเชอสชูซ(มรดกโลก)-อินเทอลาเค่น-ทานฟองดูสวิส  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ 

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้
เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไป
ด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์ว่ิงผ่าน  จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มี
ระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้าน
ขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมหอ “นาฬิกาไซท้์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์
ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์  และกรุง
เบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่

หม่บ้านโรเนลุย(Rosenlaui)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเดินสู่จุดชมวิวของหมูบ้านโรเซนลุย(อัน

ซีน) ท่านจะเห็นลำธารสีฟ้าใส  (Reichenbach) 
ไหลผ่านทุ่งหญ้าสีเขียว และมีภูเขายอดเขาเวลฮอร์น 

(Wellhorn) ที่ มี ท รงแห ล ม เป็ น แบค ก ราวน์ อ ยู่
ด้านหลัง ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธาร

น้ำแข็งโรเซนลุยและลำธารที่
สวยงาม จากนั้นนำท่านเข้า
ชมโตรกผาแคนย่อนหรือที่
ภาษาเยอรมันเรียกว่า Schlucht ที่อยู่ตรงนั้น เป็นสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก UNESCO 
ทีเดียวชื่อว่า Gletscherschlucht ท่านจะประทับใจไปกับโตรกหินรูปทรงแปลกประหลาดที่เกิดจาก
น้ำตกอันทรงพลังตกลงมากระทบเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว น้ำตกนี้เกิดจากธารน้ำแข็งที่ละลาย จน
กลายเป็นงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์



โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระกับการเดินเล่น  ชม
เมือง หรือช้อปปิ้งสินคาพื้นเมืองสวิสฯ ตามอัธยาศัย 

คำ่ บริการอาหารมื้อค่ำ เมนูพิเศษ ! อาหารพ้ืนเมืองชาวสวิส "ฟองดู" (Fondue) สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ 
ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว 

พักที่: Park Hotel du Sauvage / The Hey Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) อินเทอลาเคน-อิเซล์ทวาลด์-ชมวิวทะเลสาบเบรียนซ์ 
      กมิเมลวาล์ด-ชิลธอร์น-เบิร์ก-มูร์เรน-ซูริค 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านเทพนิยายเล็กๆ “อิเซล์ทวาลด์” (Iseltwald) หมู่บ้านเล็กๆ แห่งอิเซลต์วาลด์ เป็นที่รู้จักดีที่สุดจาก
ภาพถ่ายที่สวยงามของSchloss Seeburg ซึ่ งตั้ งอยู่ ใน
ทะเลสาบเบรียนซ์ หมู่บ้านเล็กๆ ในเทพนิยายแห่งนี้ตั้งอยู่บน
ชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบ Brienz ที่สวยงามมากในภูมิภาค 
Bernese Oberland ของสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ้านอิซวาลด์
ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซี ร่ีย์ เกาหลีชื่อดัง Crash 
Landing On You อีกด้วย เดินเล่นตามอัธยาศัย เก็บภาพ
ความงดงามของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ทะจะประทับใจ
ไปกับภูมิประเทศที่มีทัศนียภาพอันสวยงามทั้งภูเขาแอลป์และ
ทะเลสาบสีฟ้าครามอันเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ นำ
ท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ำตกช
เตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผา
เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้  จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่สถานีกระเช้า ณ  หมู่บ้าน  สเตกเคอแบร์ค 
(Stechelberg) นำท่านโดยสารกระเช้าไปยังหมู่บ้าน ‘กิ
มเมอวาลด์’ (Gimmelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงามราว
ภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหน้าผาสูงเหนือหุบเขาเลาเตอร์บรุน
เนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสที่ระดับความสูง 1367 
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปสู่สถานีพิซ กลอเรีย PIZ GLORIA บนยอด
เขาชิลธอร์น (2,970 เมตร) เป็นสถานีเก้าเช้าเดียวในสวิสที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้ พิซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา 



นำท่านชมความงดงามของยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมบอนด์ 007 ในวันที่
อากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขา
เหล่านี้รวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้ง
ปี  มี เวลาให้ ท่ าน เดิ น เล่ น และเก็ บภาพ ความ
ประทับใจอย่างเต็มท่ี ท่านจะรู้สึก 
เสมือนว่าท่านยืนอยู่เหนือเมฆอย่างแท้จริง ท่าน
สามารถเข้าชมภายในห้องมัลติมีเดีย เจมส์บอนด์ 
007 ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพยัคฆ์ร้าย 007 
อย่างแท้จริง นำท่านนั่งกระเช้าสู่สถานีเบิร์ก
(Birg) ที่ระดับความสูง(2,677 เมตร) นำท่าน
เก็ บภาพบริ เวณ สกาย์ ไลน์  วอล์ค  (Skyline 
Walk) จุดชมวิวแสนสวยที่ทุกท่านจะประทับใจไป
แสนนาน นำท่านเดินพิสูจน์ความกล้าบริเวณทริลล์ วอล์ค  (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริมหน้าผาแบบที่ท่านเห็นแล้วเสียว
แน่นอนแต่ทุกท่านจะได้รับความสวยงามของวิวทิวทัศน์เป็นการตอบแทนที่สุดคุ้ม ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงสู่
สถานีมูร์เรน “Murren” “หมู่บ้านบนหน้าผา” ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามน่าหลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ สูง
จากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร  เดิน เล่นชม
บรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย เก็บภาพหมู่บ้าน
ชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็น
หมู่บ้านที่คนสวิสฯ ต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับ
สรวงสวรรค์  หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มี
หมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้ง
ตระหง่านเหนือหมู่บ้ านเมอ เรน  คือยอดเขา 
Eiger, Monch, Jungfrau จ าก นั้ น เดิ น ท าง
สู่ “เมื อ งซู ริ ค ” Zurich ศู น ย์ ก ล างก าร เงิน , 
เศรษฐกิจ และ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์     

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พัก : CROWNE PLAZA HOTEL ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8) ซรูิค-นัง่รถไฟสูย่อดเขารกิิ-ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์    
     ชมเมอืงลเูซริน์-ซกุ-ซรูคิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ  ซึ่งได้ชื่อ
ว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตาม
รอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสน
โรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็น
เทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่
รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่
สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่าน
สามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับ
กับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา นำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา  นำ
ท่าน  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์  (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดใน
สวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของ
ประเทศสวิต เซอร์แลนด์  มีความงดงามของ
ทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอด
เขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทำให้ วิวทิวทัศน์ดู
งดงามยิ่งขึ้นซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบ
ล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา
ตลอดสองฝั่ ง  ที่ ส วยงามน่ ารัก  ท่ ามกลาง
บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern 
เมืองที่ ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มาก
ที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้
ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่  16 ใน
สงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมือง
เก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมาก



ว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่
จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเที่ยวชมบรรยากาศของเมอืง นำท่านเดนิทางเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัใจกลาง
เมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 
ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่าย
นาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” Zug  
เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน  เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดสำนักงานใน
แคว้นนี้มากที่สุดทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เมืองนี้มีอัตราการครอบครองรถหรู
มากที่สุดในสวิสฯ)  จากนั้นนำท่านเดินชมโบสถ์
กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่าน
เดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้
ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็น
พันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุก
ท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
รวมท้ังนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทาง
สู่ที่พัก 

ที่ พั ก : CROWNE PLAZA HOTEL ZURICH 
หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) ซูริค-น้ำตกไรน์-ชไตน์ อัม ไรน์-ช้อปปิ้ง-สนามบินซูริค 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่  “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่น” เมือง
ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชม “น้ำตกไรน์”  แม่น้ำแห่งนี้
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหล
ผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตก
ไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  จากนั้นเดินทางสู่
เมือง “สไตน์ อัม ไรน์” เดินเล่นชมเมืองสไตน์ อัม ไรน์ 
เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมี
ถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูก
สร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่น
ออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำเฟสโก้บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่า
การเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจ
ของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize 



เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้
ได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริค อิสระกับการช้
อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บาน
โฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse)  ซึ่งเป็นย่านการค้าที่
คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้า
เครื่องประดับ ร้านของที่ระลึก และ ร้านค้าชั้นนำชื่อดัง 
เ ช่ น  Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, 
Burberry,  Prada, Cartier, Dior, Blancpain, 
Bvlgari, Franz Carl Weber, Giorgio Armani, 
Hackett London, H&M, Mont Blanc, Salvatore Ferragamo, Tiffany and Co., Tissot, Tommy Hilfiger, 
Vacheron Constantin เป็นต้น 

…….. ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED  
18.00 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SWISS AIR เที่ยวบินท่ี LX180 

วันที่สิบของการเดินทาง (10) สนามบินสุวรรณภูมิ 
10.40 เดินทางถึงสนามบินวุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
สำคัญ 

 

อตัราคา่บรกิาร ม.ีค.-ม.ิย.2566 รวมทปิพนกังานขบัรถ ไมร่วมคา่วซีา่ 
กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

14 – 23 ม.ีค.66 119,900 119,900 119,900 25,900 
06 – 15 เม.ย. 66 139,900 139,900 139,900 28,900 
08 – 17 เม.ย.66 159,900 159,900 159,900 28,900 

29 เม.ย. – 08 พ.ค.66 129,900 129,900 129,900 28,900 
09 – 18 พ.ค.66 125,900 125,900 125,900 28,900 
02 – 11 ม.ิย.66 125,900 125,900 125,900 28,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมจีำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านัน้ * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ(บินตรง) 
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ  เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
7. ค่าทิปพนักงานขับรถในสวิตเซอร์แลนด ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (10 วัน) (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 7,000 บาท) และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่

คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 
 



หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ 

จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประส งค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ ริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100 % ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

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

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการ

บิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่า ย
ตามความเป็นจริง)      

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

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA สวติเซอรแ์ลนด ์
(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

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 ส่วนบัญชีอื่ นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง

การเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

พร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต 
และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 

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

จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง 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 และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ  ทั้งนี้

ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอ
วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 



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