
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

      รหสัโปรแกรม : 27379 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

ไฮไลท์การเดนิทาง มีนาคม - ตุลาคม 2566 
1. นัง่รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส, เซนต ์มอริทซ์ 
2. นัง่รถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส 
3. นัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมทะเลสาบริฟเฟลซี 
4. นัง่กระเชา้ข้ึนสู่จุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น ชมอาเลท็ช ์กลาเซียร์ธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  
5. พกัในเมืองปลอดมลพษิ “เซอร์แมท” 
6. พกัในเมืองสปา “ลอ็ยเคอร์บาด”, 
7. เท่ียวหมู่บา้นโรเซนลุย, หมูบ่า้นกิมเมลวาลด์, หมู่บา้นมูร์เรน, อิเซลท์วาลด,์ อินเทอร์ลาเค่น, เบิร์น, โลซานน์  
8. นัง่กระเชา้สู่สถานีพิซ กลอเรีย(ยอดเขาชิลธอร์น) 
9. ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  
 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงซูริค  
 
06.30 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน SWISS AIR โดยมีทีมงานบริษทัฯ คอยอ านวยความ

สะดวกก่อนการเดินทาง 
12.45 เดินทางสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบิน SWISS AIR เท่ียวบินท่ี LX181 
19.35 ถึงสนามบินซูริค หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้ท่ีพกั 
 

ที่พกั: HOLIDAY INN AIRPORT ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
  



 
วนัที่สองของการเดินทาง (2)  ซูริค – อพัเพนเซเซล – พรอนเทรสินา – เบอร์นินา เอก็ซ์เพรส  
     ชมเมืองเซนต์มอริทซ์ – คูร์   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอพัเพน

เซเซล (Appenzell) เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีสูงมี
เนินเขาเต้ียๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
แอลป์ มีอากาศเยน็สบายตลอดปี จึงเป็น
แหล่งผลิตชีสท่ีมีช่ือหน่ึงในสวิสชีสอนัโด่ง
ดงั นัน่คือ ชีสอพัเพนเซลเลอร์ (Appenzeller)  
ซ่ึงเป็นชีสท่ีมีช่ือเสียงของสวิสฯ เดินเท่ียวใจ
กลางหมู่บา้นแบบสบายๆ เน่ืองจากไร้รถราว่ิงผา่นไปมา แวะชมร้านบูติกและแกลเลอร่ี และต่ืนตากบัส่วนหนา้อนั
งดงามของอาคารต่างๆ บนถนน Hauptgasse 
อาทิ Hampi Fässler House ท่ีมีหนา้ต่างบาน
เกลด็วาดเป็นลวดลายต่างๆ จากฝีมือของจิตร
กรนาม Adalbert Fässler มีเวลาเก็บภาพ
สถานท่ีส าคญัน่าประทบัใจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ปราสาทอพัเพนเซล และโบสถ ์
Heiligkreuzkapelle สถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ของดินแดนแห่งน้ี น าท่านชม
จตัุรัส Landsgemeindeplatz ซ่ึงเป็นท่ีจดัการเลือกตั้งรัฐสภาประจ าภูมิภาคและเสมือนศูนยร์วมของชาวเมืองจากนั้น
น าคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผา่นชนบทอนัหลากหลายท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนดสู่์เมือง แคมโปโคลอ็คโน’ 
(Campocologno) เมืองศูนยก์ลางในหุบเขาเลก็ๆ ผูค้นพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนระหวา่งทาง ก็
สะทอ้นถึงบรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชนัท่ีเป็นป่าผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร ทางทิศตะวนัออกและ 
4,000 เมตร ทางทิศตะวนัตก โดยขอบฟ้าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธารน ้าแขง็และภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของ
เทือกเขาเบอร์นีนา  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า 

เอก็ซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามา
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ
ทะเลสาบ ทุ่งหญา้หมู่บา้นชนบทท่ีสวยงาม ผา่น
เส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทาง
สายมรดกโลก” ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความ
สูง 7,390 ฟิต ผา่นหน่ึงในทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุด

ของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina) น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองเซนต ์มอริซท์
(St.Moritz) อิสระทุกท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่าท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมระดบั Hi-End และร้านขายของท่ี
ระลึกมากมาย หรือท่านจะเลือกการเดินเล่นชมวิวท่ีสวยงามริมทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ ตามอธัยาศยั     

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: STREN HOTEL CHUR / หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  คูร์ – อนัเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส  
      พกัในเมืองเซอร์แมท 
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” (Andermatt) 
ผา่นเส้นทางหุบเขาท่ีสวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ีอยู่
ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บา้นอนัเดอร์แมท 
ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาใหท้่านได้
บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนั
เงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย น าคณะสัมผสัประสบการณ์กบัการนัง่รถไฟ “สายกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส” ผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขา

แอลป์สู่ “เมืองเซอร์แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ี
ใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถ
มา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว อิสระกบัการเดินเท่ียว
ชมเมืองตามอธัยาศยั อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
บรรยากาศแสนสวยของเมืองยามค ่าคืน / น าคณะ
เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Ambassador Hotel, Sonne Hotel, Zermatt / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้เขากอร์เนอแกรตชมววิเขาเมทเทอร์ฮอร์น 
      ลอยเคอร์บาร์ด – อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเลชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูงกวา่ 
4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึง
ปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอด
เขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลก
ตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบ
เคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก
ดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ี
สวยงามยิง่นกั จากนั้นระหวา่งทางน าท่านแวะลง
ท่ีสถานี Rottenborden ใหท้่านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถ



ถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบ
งดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง ลอยเคอร์บาด “LEUKERBAD” หมู่บา้นเลก็ๆ อยูใ่นภูมิภาควาเลส์ (Valais) ไดรั้บการ

ขนานนามวา่ เป็นแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติท่ีโด่ง
ดงัสุดในเขตเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีรู้จกักนัดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว และเป็น
ท่ีตั้งแหล่งสปารีสอร์ทซ่ึงใหบ้ริการน ้าพุร้อน
จ านวนมาก เมืองน้ีตั้งอยูด่า้นหลงัของแม่น ้า 
Dalata ท่ีระดบัความสูง 1,411-2,700 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล และรอบรอบดว้ยหุบเขา 
Gemmipass และเป็นแหล่งน ้ าพุร้อนท่ีมี
ช่ือเสียงรู้จกักนัมายาวนาน พกัผอ่น เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ : HOTEL LE BRISTOL,  DE FRANCE HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  ลอ็ยเคอร์บาด – เฟียซ – ยอดเขาแองกสิฮอร์น – อาเลท็ช์ กลาเซียร์ 
      ธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้น ‘เฟียช’ (Fiesch) จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นไปยงัสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 

เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ขึ้นสู่ยอดเขา ‘แองกิช
ฮอร์น’ “Eggishorn” ชม อเลิท์ซ กลาเซียร์ 
(Aletch Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีช่ือเสียงและ
ใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 
กิ โล เมตร และมีความหนาประมาณ 1 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 120 ตาราง
กิโลเมตร ถือเป็นธารน ้ าแข็งท่ียาวท่ีสุดใน
บรรดาทุ่งน ้ าแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป 
ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์”Montreux เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ 
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) 
ซ่ึงสร้างขึ้นโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยใน

คร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย น าคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” 
Lausanne น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก 

เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวานบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาว
โรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มี
ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจาก
มลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก
ให้มาพกัผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
18 โลซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราช
ชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงาน
และศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์
ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนี
เป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: MOVENPICK HOTEL / NOVOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) โลซานน์ – เบิร์น – ชมเมืองเก่า – โรเซนลุย(อนัซีน)  
    โตรกล าธารเกลท็สเชอสชูซ(มรดกโลก) – อนิเทอลาเค่น* – ทานฟองดูสวสิ  



เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะ เ ดินทาง สู่  “ก รุง เ บิ ร์น” Berne  นครหลวงอัน เ ก่ าแ ก่ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนไดรั้บการ
อนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกรา
เบ็นหรือบ่อหมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เดินทางเขา้สู่ย่าน“มาร์คกาส
เซ” ย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ี
ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนตว่ิ์งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า 
อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้
สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคาร
โบราณ ชมหอ “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ท่ีมีโชว์ให้ดูทุกๆ
ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหาร
เซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงั
เป็นเมืองท่ีมีน ้ าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงใน
ยุโรป จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่
หม่บา้นโรเนลุย(Rosenlaui)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของหมูบา้นโร

เซนลุย(อนัซีน) ท่านจะเห็นล าธารสีฟ้า
ใส (Reichenbach) ไหลผา่นทุ่งหญา้สี
เขียว และมีภูเขายอดเขาเวลฮอร์น 

(Wellhorn) ท่ีมีทรงแหลมเป็นแบคกราวน์อยูด่า้นหลงั ให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม
ของธารน ้าแขง็โรเซนลุยและล าธารท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านเขา้ชมโตรกผาแคน
ยอ่นหรือท่ีภาษาเยอรมนัเรียกวา่ Schlucht ท่ีอยูต่รงนั้น เป็นสถานท่ีข้ึนทะเบียน
มรดกโลก UNESCO ทีเดียวช่ือวา่ Gletscherschlucht ท่านจะประทบัใจไปกบัโตรก
หินรูปทรงแปลกประหลาดท่ีเกิดจากน ้าตกอนัทรงพลงัตกลงมากระทบเป็นเวลาหลาย
พนัปีมาแลว้ น ้าตกน้ีเกิดจากธารน ้าแขง็ท่ีละลาย จนกลายเป็นงานศิลปะท่ีน่าอศัจรรย ์
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์เมือง
ตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนั
สวยงาม อิสระกบัการเดินเล่น ชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงสินคาพื้นเมืองสวิสฯ ตามอธัยาศยั /  



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส "ฟองดู" (Fondue) สัมผสัวฒันธรรมแบบ
สวิตเซอร์แลนด ์ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกบัไวน์ขาว 

พกัที่: Park Hotel du Sauvage / The Hey Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอเปลีย่นโรงแรมท่ีพกัเป็นท่ีหมู่บ้านกรินเดลวาล์ด์หรือไมรินเกนแทนกรณีโรงแรมในอนิเทอลาเค่นเต็ม 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ไมรินเกน – อเิซล์ทวาลด์ – ชมววิทะเลสาบเบรียนซ์ 
      กมิเมลวาล์ด – ชิลธอร์น – เบิร์ก – มูร์เรน – ซูริค 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นเทพนิยายเลก็ๆ “อิเซลท์วาลด”์ (Iseltwald) หมู่บา้นเลก็ๆ แห่งอิเซลตว์าลด ์เป็นท่ีรู้จกัดี
ท่ีสุดจากภาพถ่ายท่ีสวยงามของSchloss Seeburg ซ่ึง
ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบรียนซ์ หมู่บา้นเล็กๆ ในเทพนิยาย
แห่งน้ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังทางใต้ของทะเลสาบ Brienz ท่ี
ส ว ย ง า มม า ก ในภู มิ ภ า ค  Bernese Oberland ขอ ง
สวิตเซอร์แลนด ์หมู่บา้นอิซวาลดย์งัเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ถ่ายท าซีร่ียเ์กาหลีช่ือดงั Crash Landing On You อีก
ด้วย เดินเล่นตามอัธยาศัย  เก็บภาพความงดงามของ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ทะจะประทับใจไปกับภูมิ
ประเทศท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามทั้ งภูเขาแอลป์และ
ทะเลสาบสีฟ้าครามอนัเป็นเอกลกัษณ์ จากนั้นแวะถ่ายรูป
ท่ี น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ชม
วิว น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมา
จากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า ณ หมู่บ้าน 
สเตกเคอแบร์ค (Stechelberg) น าท่านโดยสารกระเชา้
ไปยงัหมู่บา้น ‘กิมเมอวาลด’์ (Gimmelwald) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีงดงามราวภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหนา้ผาสูงเหนือ
หุบเขาเลาเตอร์บรุนเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสท่ีระดบัความสูง 1367 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ไดเ้วลา
สมควรน าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปสู่สถานีพิซ กลอเรีย PIZ GLORIA บนยอดเขาชิลธอร์น (2,970 
เมตร) เป็นสถานีเก้าเช้าเดียวในสวิสท่ีตั้ งอยู่บนยอดเขาและนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมุนได ้พซิ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา 



น าท่านชมความงดงามของยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์เร่ืองเจมบอนด ์007 
ในวนัท่ีอากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกนัอยูโ่ดยไม่มีอะไรมาบด
บงั ยอดเขาเหล่าน้ีรวมทั้งชิลธอร์นมี
หิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี ท่านจะรู้สึก 
เสมือนวา่ท่านยืนอยูเ่หนือเมฆอยา่ง
แทจ้ริง ท่านสามารถเขา้ชมภายในหอ้ง
มลัติมีเดีย เจมส์บอนด ์007 ท่ีเตม็ไป
ดว้ยเร่ืองราวของพยคัฆร้์าย 007 อยา่ง
แทจ้ริง น าท่านนัง่กระเชา้สู่สถานี
เบิร์ก(Birg) ท่ีระดบัความสูง(2,677 
เมตร) น าท่านเก็บภาพบริเวณสกายไ์ลน์ วอลค์ (Skyline Walk) จุดชมวิวแสนสวยท่ีทุกท่านจะประทบัใจไปแสน
นาน น าท่านเดินพิสูจน์ความกลา้บริเวณทริลล ์วอลค์ (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริมหนา้ผาแบบท่ีท่านเห็นแลว้เสียว
แน่นอนแต่ทุกท่านจะไดรั้บความสวยงามของวิวทิวทศัน์เป็นการตอบแทนท่ีสุดคุม้ ไดเ้วลาสมควรน าท่านนัง่
กระเชา้ไฟฟ้าลงสู่สถานีมูร์เรน 
“Murren” “หมู่บา้นบนหนา้ผา” 
ประทบัใจกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามน่า
หลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิส
แท้ๆ  สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,650 เมตร  
เดินเล่นชมบรรยากาศเมืองตามอธัยาศยั 
เก็บภาพหมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยูบ่น
แนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นท่ี
คนสวิสฯ ต่างบอกวา่ท่ีน่ีสวยยงักบั
สรวงสวรรค ์หากอากาศดีทอ้งฟ้า
แจ่มใสไม่มีหมอกบดบงัท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger, 
Monch, Jungfrau จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน, เศรษฐกิจ และ การธนาคารของยโุรป
ซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

ที่พกั: CROWNE PLAZA HOTEL ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ซูริค – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริก ิ– ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  
     ชมเมืองลูเซิร์น – ซุก – ซูริค  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อ
วา่เป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตาม
รอยละคร “อยา่ลืมฉนั” สัมผสักบัฉากจบท่ีแสน
โรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็น
เทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นท่ี
รู้จกักนัในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดท่ี
สูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่าน
สามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซบักบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนดไ์ด้
แบบ 360 องศา น าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ใหท้่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขา น า
ท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์
สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุดใน
สวิตเซอร์แลนดมี์ขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์มีความงดงาม
ของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบ
เขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิและ
ยอดเขาพิลาตุส ท าใหว้ิว
ทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ขึ้นซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือน
บนเนินเขาตลอดสองฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  



น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าคณะไป
ถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 
ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวั
ข้าม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 
660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขต
เมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟ
ไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการ
เท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา

เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าขึ้ นช่ือ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด
คือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์,  

กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” (Zug) เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ใน
เวลา เ ดี ยวกัน  เ ป็นแคว้น ท่ี ร ่ า รวยมาก 
เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดส านักงานใน
แควน้น้ีมากท่ีสุดท าให้อตัราการเก็บภาษีของ
แควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(เมืองน้ีมีอตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุด
ในสวิสฯ) จากนั้นน าท่านเดินชมโบสถ์กลาง
เมือง และตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี น าท่านเดิน
ชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น ้ าใต้ทะเลสาบ 
ท่านจะเห็นพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก
รวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

ที่พกั: CROWNE PLAZA HOTEL ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) ซูริค – น ้าตกไรน์ – ชไตน์ อมั ไรน์ – ช้อปป้ิง – สนามบินซูริค 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” เมือง
ชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ชม “น ้ าตกไรน์”  แม่น ้ า
แห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา
แอลป์ ไหลผ่านหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่น
เกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรปกลาง”  
จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน์ อมั ไรน์” เดินเล่น
ชมเมืองสไตน ์อมั ไรน ์เมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่น ้ า
ไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียง
สายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ 
โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยื่นออกมา ผนงันอก
บ้านมีการวาดภาพสีน ้ าเฟสโก้บอกเล่าเร่ืองราว 
ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณ
จตัุรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้ าพุอยู่ตรงกลางจตุรัส 
กลางน ้าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถ
เก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทับใจของท่ีน่ีได้ 
เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize 
เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริค อิสระกบัการ  
ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายท่ียา่นถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse)  ซ่ึงเป็นยา่นการคา้ท่ีคึกคกั
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง มีให้เลือกตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองประดับ ร้านของท่ีระลึก และ ร้านคา้ชั้นน าช่ือดัง เช่น 
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 เป็นตน้ 

…….. ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED  
18.00 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SWISS AIR เท่ียวบินท่ี LX180 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) สนามบินสุวรรณภูม ิ
10.40 เดินทางถึงสนามบินวุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการ



เดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ(บินตรง) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ มี.ค.-ต.ค.2566 รวมทิปพนักงานขับรถ ไม่รวมค่าวซ่ีา 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

14 – 23 มี.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 มิ.ย.66 125,900 125,900 125,900 28,900 

09 – 18 ส.ค.66 139,900 139,900 139,900 28,900 

20 – 29 ก.ย.66 137,900 137,900 137,900 28,900 

11 – 20 ต.ค.66 137,900 137,900 137,900 28,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถในสวิตเซอร์แลนด ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (10 วนั) (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
5. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า (ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 7,000 บาท) และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทาง

สถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  



3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

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

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง   
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 



* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต  

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแลว้  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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