
 

 

จุดเด่นของรายการทัวร์สวิสฯ 10 วัน 
1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเที่ยวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตำลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเที่ยวแบบพำโนรำมำขบวนพิเศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  
     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัขึ้นชมวิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมวิวบนยอดเขำกรอเนอร์แกรท   
     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถำนีรถไฟท่ีอย่สูงท่ีสุดในยุโรป เต็มอ่ิมกบัลำนหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟ่ันเฟืองไต่เขำสำยแรกของสวิตเซอร์แลนด์สู่จดชมวิวหลกัลำ้น 



 

 

    3.  นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา 
     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงำมแห่งท่ีรำบสูงแองเกอดินระดบัควำมสู่ 3,000 เมตรชมวิวธำรน ้ำแข็ง 
 3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่สถำนี กรุนด์ กรินเดลวำลด์ 
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 

5. พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 
7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์

ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ  

เที่ยวสบายๆ กับรายการสวิสฯ 10 วัน 

1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน ้าด่ืมบนรถโค้ช  
 

วันแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทั  คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) ซูริค – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์ กัลเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  



 

 

01.05 เหินฟ้ำสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบนิไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 ถึงสนำมบินนำนำชำติซูริค หลงัผ่ำนพิธีกำรด้ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ เดินทำงสู่ “เมืองสไตน์ อัม 
ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบรำณ
เล็กๆ มีแม่น ้ำไรน์ไหลผ่ำนกลำงเมือง โดยมีฐำนะ
ขึ้นกับเมืองซำฟเฮำส์เซ่น มีถนนสำยหลักเพียง
สำยเดียวอำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณ
โดยบำงบำ้นจะมีมุขหนำ้ต่ำงยื่นออกมำผนงันอก 
บำ้นมีกำรวำดภำพสีน ้ ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำ
เร่ืองรำว ต่ำงๆเอำไว  ้น ำคณะเดินเที่ยวชมควำม
สวยงำมของเขตเมืองเก่ำ บริเวณจัตุรัสศำลำว่ำ
กำรเมือง มีน ้ำพุอยู่ ตรงกลำงจตุรัส กลำงน ้ำพุมี
อัศวินสวมเส้ือเกรำะยืนอยู่คุณสำมำรถเก็บภำพ 
บรรยำกำศอันน่ำประทั  บใจของที่นี่ได้  เมืองนี ้
ได้รับรำงวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 
ในฐำนะที่อนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้
เป็นอย่ำงดี  ท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” 
St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลน
เมืองท่ีได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี ้กลำยเป็นศูนย์กลำง
วงกำรแฟช่ันเส้ือผ้ำของสวิส ตั้งอยู่ในหุบเขำทำงทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับ
ชำยแดนประเทศออสเตรีย น ำท่ำนเดินเที่ยวชมย่ำน
เขตเมืองเก่ำ ชมควำมสวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือน
สมัยเก่ำเป็นแบบเฉพำะของสไตล์บำร็อค  “น ำท่ำน
เข้ำชม ห้องสมุดแอบบีย์” Abbey Library ห้องสมุด 
ที่เก่ำแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทำงศำสนำ
คริสต์ที่ใหญ่ และเก่ำแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่
ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำมของห้องสมุดเก่ำแก่ ที่ได้รับกำรขึน้ทะเบียนมรดก

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


 

 

โลกจำกยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพกัผ่อนท่ีปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลำให้ท่ำน
ไดช้อ้ปป้ิงหรือถ่ำยรูปตำมอธัยำศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse  

เที่ยง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีที่มีช่ือเสียง
ระดับโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่แสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและวิวทิวทศัน์
ของทะเลสำบอนัสวยงำม น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำ ทีเต็มไปด้วยร้ำนคำ้และอำคำรเก่ำแก่ สวยงำม เก็บภำพวิว
ทะเลสำบเซนตม์อริทซ์ อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  / น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง(1) 

วันที่สามของการเดินทาง (3) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) 
  น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – เซนต์มอริทซ์ 
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ชำยแดนอิตำลี ผ่ำนชนบทอนัหลำกหลำยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ

โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนยก์ลำงในหุบ
เขำเล็กๆ ผูค้นพูดภำษำอิตำลีและสถำปัตยกรรม
ของบ้ ำน เรือนระหว่ ำงท ำง  ก็สะท้อน ถึ ง
บรรยำกำศของอิตำลี มีควำมลำดชันที่เป็นป่ำ
ผสำน เป็น ภู เข ำสู งถึ ง  3,000 เมตรทำงทิ ศ
ตะวันออกและ 4,000 เมตรทำงทิศตะวันตก 
โดยขอบฟ้ำทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธำร
น ้ำแข็งและภูเขำท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขำ
เบอร์นีนำ  น าคณะนั่ งรถไฟสายโรแมนติก 
“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ที่สวยงำมของทะเลสำบ ทุ่งหญำ้หมู่บำ้นชนบทที่สวยงำม ผ่ำนเส้นทำงหลำยจุด
ที่ถูกประกำศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขำ้มเทือกเขำแอลป์ที่ระดับควำมสูง 7,390 ฟิต ผ่ำนหน่ึงในทิวทัศน์

ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina) 
เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเช้ำไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดบัควำมสูง 2,958 เมตร ยอดเขำน้ี
เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงำมแห่งที่รำบสูงแองเกอ
ดิน  (Engadin) ซ่ึงตั้ งอยู่ในแคว้นกรำวบึนเดน
(Graubünden) แควน้ที่เก่ำแก่และยงัคงใชภ้ำษำโร
มำนซ์อยู่ กระเช้ำจะน ำท่ำนขึ้นสู่ยอดเขำหิมะสูง 
3,000 เมตรภำยใน 30 นำที จำกนั้นน ำท่ำนชมวิว
ควำมสวยงำมของยอดเขำแอล์ปตะวนัออก ที่มี
ยอดเขำที่สวยงำมอยู่รวมกันมำกมำย เช่น ยอด
เข ำพิ ซ  เบ อ ร์ นิ น่ ำ  (Piz Bernina Peak), โค ร
ว ำ ท ส์ ซ  (Corvatsch), ไ ด อ ำ โ ว เ ล ซ ซ่ ำ 
(Diavolezza) และเขำลำกัลบ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่ำนจะเห็นธำรน ้ ำแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and 
Morteratsch Glaciers) ที่สวยงำมอย่ำงชัดเจนมีเวลำให้ทุกท่ำนเดินเด่นชมวิวในลำนหิมะอย่ำงจุใจหรือเลือกซ้ือ
สินคำ้ท่ีระลึกในตวัอำคำร ท่ำนสำมำรถจิบกำแฟหรือโกโกร้้อนชมวิวสวยๆไดอ้ย่ำงเต็มที่  
***ในกรณีที่  ยอดเขำ  Diavolezza Mt. ปิด เน่ืองมำจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย หรือกำรปิดเพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมกระเช้ำ บริษัทฯ ขอเปล่ียนไปขึน้ที่ ยอดเขำ piz corvatsch แทน*** 
ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่สถำนีพอนเตรสซิน่ำ เดินทำงเขำ้สู่ที่พกัเมืองเซนตม์อริซท ์  

ค ่ำ   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง(2) 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง (4)  เซนต์ มอริทซ์ – นัง่รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท  
         พักในเมืองเซอร์แมท 
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” 
Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ 

เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผ่ำนชมภูมิ
ประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพำน, หุบเหว, 
สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขำที่ สูง 2,000 กว่ำเมตร ตลอด
เส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งเจ้ำของ



 

 

เส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์ โดยช่วงส ำคญัระหว่ำงทำง จะผ่ำนสะพำน
ขำ้มช่องเขำ (Landwasser Viaduct) ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเส้นกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ.1902 
โดยมีช่องโคง้รับน ้ำหนังถึงหกช่อง และมีควำมสูงถึง 65 เมตร จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับควำมสูงขึ้นเร่ือยๆ 
จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทำงรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอรำลพ์ พำส (Oberalp Pass)  จำกนั้นรถไฟจะ

ค่อยๆวิ่งลงเขำสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ท่ีน่ำรัก  
เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่ำย มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
Zermatt โดยรถโค้ชปรับอำกำศและเส้นทำง
จะตอ้งผ่ำนอุโมงค์ฟูร์ก้ำ พำส (Furka Pass) ที่มี
ควำมยำวถึง 15,407 เมตร ท่ีส ำคญัคือต้องเอำรถ
โคช้ขึ้นโดยสำรรถไฟเพ่ือรอดอุโมงค์น้ี จำกนั้น
รถโค้ชจะวิ่งผ่ำนเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมือง
แทส (Tasch) เรำต้องเปล่ียนพำหนะเป็น  Shuttle 
Train (ใชเ้วลำ 15 นำที) เน่ืองจำกหมู่บำ้นเซอร์แม
ทไม่อนุญำตให้รถยนต์ (น ้ ำมนั) วิ่งในเมือง เซอร์
แมทตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถำนที่ไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊สและน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำร
นกัท่องเที่ยว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงครั้ งน้ี อิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ำยรูป
ตำมอัธยำศัย    *** ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำงวันที่             
25 ต.ค.-11 ธ.ค. 64 ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดให้ท่ำนนั่งรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกันแทน *** 

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) 

พักที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง (5)  เซอร์แมท – นัง่รถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเคอร์บาด  
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 

น ำคณะเดินสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้ำ ทะเล   ชมควำมงำมของยอด
เขำแมทเทอร์ฮอร์น (จำกจุดชมวิวกรอนเนอ
แกรต) ซ่ึ งมี ควำมสูงกว่ ำ 4,478 เมตรเห นื อ
ระดับน ้ ำทะเล  ซ่ึ งท่ ำนสำมำรถ เห็นอยู่  แค่
เอ้ื อ ม   ช่ื น ช ม กั บ ทิ วทั ศน์ เห นื อม่ ำน เม ฆ 
เพลิดเพลินกับ ทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขำตัดกับสีฟ้ำเขม้ของท้องฟ้ำ ยอดเขำ
ทรงปิรำมิดที่มีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำ
จนรำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิ่งนกั  ได้เวลำสมควรน ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้นระหว่ำงทำงน ำ
ท่ำนแวะลงที่ สถำนี  Rottenborden ให้ท่ ำน
ถ่ำยรูปคู่กับ “ทะเลสำบริฟเฟลซี (Riffelsee) 
ทะเลสำบบนเขำที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำ
แมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่ำนจะเห็นภำพเงำ
สะทอ้นของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสำบ
งดงำม ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซอร์
แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท 
อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น จำกเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตรเหนือระดับน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู่ แค่
เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆเพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะ  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงำมยิ่งนกั 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 อิสระทุกท่ำนเดินชมเมืองเบทเทนแอล์ป ตำม
อธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองน ้ำแร่ลู
เคอบำร์ด(Leukerbad) เมืองน่ำรักท่ีตั้ งอยู่ในหุบ
เขำแสนสวยงำมสุดบรรยำย น ำท่ำนเช็ค-อินเขำ้สู่ที่
พกัโรงแรมให้ท่ำนไดมี้โอกำสลงแช่น ้ำแร่ใน  



 

 

LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์บำดนั้นเป็นเมืองน ้ำแร่ที่มีช่ือเสียงมำเป็นพนัปี ตั้งแต่
ยุคโรมนั ปัจจุบนัเมืองลูเคอบำร์ดเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูและถนนคนเดินที่น่ำรัก เป็นเสน่ห์ดึงดูดเหล่ำเซเลป, 
นกักีฬำและเหล่ำไฮโซผูร้ ่ ำรวยในยุโรปและอเมริกำมำใช้บริกำรในทุกๆฤดู เน่ืองจำกน ้ ำแร่จะเป็นธรรมชำติแบบ
สุดๆ แลว้ยงัมีกำรพิสูจน์จำกวงกำรแพทยถึ์งกำรช่วยบ ำบดัโรคไขขอ้ และบ ำรุงผิวหนงัไดอ้ย่ำงดี 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พักที่: HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่หกของการเดินทาง (6) ลูเคอบาร์ด – หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล  
      มองเทรอซ์ – โลซานน์ – อินเทอร์ลาเค่น   
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บำ้นเอเกิล (Aigle) น ำท่ำนเขำ้ชมปรำสำทเอเกิล แห่งยุคกลำง ท่ีสร้ำงมำตั้งแต่
ปี  ค.ศ.1475 ผ่ำนศึกสงครำมสมัยเบอร์กันดี 
ปัจจุบนัตวัปรำสำทรำยลอ้มดว้ยไร่องุ่น กวำ้งไกล
สุดสำยตำ ตัวปรำสำทมีควำมงดงำมแบบยุค
กลำง หอคอยสูงตระหง่ำนถึงสำมหอคอย 
ปัจจุบนัตวัปรำสำทไดด้ดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์
ไวน์(Wine Museum) น ำท่ำนเดินชมประวัติ
ควำมเป็นมำขององุ่นและไวน์ชนิดต่ำงๆ น ำ
คณะออกเดินทำง สู่ เมือง “มองเทรอซ์” 
Montreux (10 กม.) เมืองพกัผ่อนตำกอำกำศที่
มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบ
เจนีวำ ซ่ึง ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่ง
ริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 15 
กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพที่ระลึกกับ 
“ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซ่ึง
สร้ำงขึ้นโดยบญัชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำ

https://www.google.co.th/search?q=chateau+de+chillon&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiv05i47dbiAhXBjOYKHapXC3MQsAR6BAgAEAE


 

 

วอย หรือที่รู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรำนของ
เคำน์และดยุคแห่งซำวอย  

เที่ยง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมอืงพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที ่  
ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่ำแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ัง
ทะเลสำบ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซำนนย์งัเป็น
เมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่
ครั้ งท่ีเสด็จฯไปดูงำนและศึกษำดำ้นสำธำรณสุข 
และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็นที่ประทบัถำวรของ
ในหลวง 2 พระองค ์(รัชกำลที่ 8 และรัชกำลที่ 9) ใน
ปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครวัเพียง
ล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสที่เป็นใน
หลวงของชำวไทย 2 พระองค ์ จำกนั้นเดินทำงสู่
เมืองอินเทอลำเค่น จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “เมือง
อินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำง
เมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน  ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  

พักที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง 

วันเจ็ดของการเดินทาง (7)   อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง  
       เลาเทอบรุนเนน – น ้าตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น    
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้ำตกชเตำบบ์ำค 
(Staubbach Waterfall) ที่ ไหลลงมำจำกหน้ำผำเสมือนเป็น
สัญลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่งน้ี จำกนั้ นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ 
“ยอดเขำจุงเฟรำ” ที่ไดช่ื้อว่ำ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” 
เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยน



 

 

ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถำนีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ควำมสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป” ซ่ึงได้รับกำรยกย่องว่ำ เป็น Top of Europe  ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชม
งำนแกะสลกัน ้ ำแข็งท่ีสวยงำมอยู่ใตธ้ำรน ้ ำแข็ง 30 เมตร เก็บภำพควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของของธำรน ้ำแข็ง 
Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์  จำกนั้นอิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอย่ำงเต็มอ่ิม ส ำหรับภำยใน
ตวัอำคำรจุงเฟรำยงัมีห้องนิศรรษกำรเกี่ยวกบัประวตัิกำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำนจ ำหน่ำยช็อคโกแลตลินน์, 
ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคนพิเศษเพ่ือเป็นท่ีระลึกจำกยอดเขำแห่งน้ี
ไดอี้กดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนีไอเกอร์ 

(Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
(THE V-CABLEWAY) ลง สู่สถำนี ก ริล เดลวำล์ ว
กรุนด์ ซ่ึงใช้เวลำเพียง 12 นำทีเท่ำนั้น / จำกนั้นน ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น เดินทำงถึงเมืองลูเซิร์น
(Lucerne) น ำคณะไปถ่ำยรูปกับ  “อนุสำวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ที่  16 ในสงครำมปฏิวตัิใหญ่
ฝรั่งเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพำนไมค้ำเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท้ี่มี
หลงัคำคลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ำรุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละ
เขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ
จัตุรัสใจกลำงเมือง “ชวำเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับกำร
เดินยวชมบรรยำกำศของเมือง หรือชมควำมสวยงำมของ
ทะเลสำบลูเซิร์น ตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง 
**กรณีที่ห้องพกัในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัพกัที่ เมืองเวกกิสหรือเมืองใกลเ้คียงแทน**  

วันที่แปดของการเดินทาง (8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ 
      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง   
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 

น ำท่ ำน  ล่ อ ง เรื อ ท ะ เล ส ำบ ลู เซิ ร์ น  ห รื อ 
ทะเลสำบเวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงได้ช่ือว่ำสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนำด
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี
ควำมงดงำมของทัศนียภำพอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ 
โอบลอ้มดว้ยยอดเขำริกิและยอดเขำพิลำตุส ท ำให้
วิวทิวทัศน์ดู งดงำมยิ่งขึ้ น ซ่ึงเป็นทะเลสำบ ท่ี
สวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน ก็
จะ เห็นภู เข ำโอบล้อม เพื่ อชมควำมงำมของ
บำ้นเรือนบนเนินเขำตลอดสองฝ่ัง ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนขึ้นฝ่ัง ณ 
“เมืองวิทซ์เนำ”  
น ำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสำมำรถขึ้นยอดเขำไดแ้ห่งแรกของยุโรป
และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำมรอยละคร “อย่ำลืมฉัน” 
สัมผสักับฉำกจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขำริกิ RIGI 
KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นที่รู้จกักนัในฐำนะ “รำชินีแห่งเทือกเขำ” โดยยอดที่สูง
ที่สุด มีควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงำมของเทือกเขำแอลป์  (The Alps) ที่มี
ควำมสวยงำมและซึมซับกับบรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติ
แท้ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดแ้บบ 360 องศำ  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง  
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่ำนไดอิ้สระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” 
จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำ
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำคณะชม
ควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์
แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสุดกว่ำโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่น
เท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ



 

 

มแม็ทคีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ที่พัก: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง (9)  ซูริค – น ้าตกไรน์ – เดินทางกลับ  
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 
Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชม

ความสวยงามของ “น ้าตกไรน์” (Rhine Falls) 
ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุด
ในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดขึ้นจำกกำรละลำยของหิมะ
จำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิค
เท่นสไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหม
แดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนที่ลน้
ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก์่อก ำเนิดแม่น ้ำไรน์ 
สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหนำ้ผำสูงชนัที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ไดเ้วลำอนั
ควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค (47 กม.)  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วันทีสิ่บของการเดินทาง (10)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

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

* หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู ้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีกำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 
 
 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกับงำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุม
ต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน
กำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

5. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  

อัตราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปพนักงานขับรถ  
ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 
พกัเดี่ยว 

12 – 21 พ.ย.64*** 137,900 137,900 132,900 18,900 

03 – 12 ธ.ค.64 137,900 137,900 132,900 18,900 
29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65***  142,900 142,900 137,900 18,900 

21 – 30 ม.ค.65 137,900 137,900 132,900 18,900 

11 – 20 ก.พ.65  137,900 137,900 132,900 18,900 

18 – 27 มี.ค.65 137,900 137,900 132,900 18,900 

*** ต้องการที่น่ังช้ันธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *** 

กรุณาส ารองที่น่ังล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า 
***ทริปเดนิทาง 12-21 พ.ย., 03-12 ธ.ค.64ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริกำรเพื่อปรับปรุงตูข้บวน ระหว่ำง 
วนัที่ 25 ต.ค.-11 ธ.ค. 64 ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัให้ท่ำนนัง่รถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกนัแทน  
***ทริปเดนิทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พกัในเมืองเซอร์แมท เน่ืองจำกช่วงปีใหมโ่รงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจ ำนวนจ ำกดัและทำงโรงแรมบงัคบัให้พกัอย่ำงนอ้ย 4 คืน (เรำจะปรับเปล่ียนไปพกัในโรงแรมในเมืองใกลเ้คียง) 



 

 

7. ค่ำประกนัสุขภำพและกำรเกิดอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 5,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำน
อำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเดี่ยวเพ่ิม ** 

8. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยุโรป  
9. น ้ำดื่มบริกำรบนรถโคช้ทุกวนั  
10. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ ง) หำกท่ำนลืม

สัมภำระไวใ้นห้องพกั มีค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
*** บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำให้เกิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำสัมภำระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
3. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
4. ทิปหัวหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำนต่อวนั(1,000) ***หำกท่ำนประทบัใจในกำรบริกำร*** 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 65,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  

มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงนอ้ย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

4. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนัง่ครบ 10 ท่ำน และไดร้ับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจ้ำหนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆที่ใชใ้นกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำน
ที่มีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่

ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋
ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพกัในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทั
จะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

7. ในกรณีที่เกิดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรือกระเป๋ำเดินทำงไม่มำตำมก ำหนด  ทำงบริษทัจะเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้อง
ค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้กบัท่ำน ซ่ึงกำรพิจำรณำขึ้นอยู่กบักฎเกณฑข์องสำยกำรบินเท่ำนั้น 

 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั – คืนค่ำใชจ้่ำย 70% ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ำมดัจ ำท่ีตอ้ง 

กำรันตีท่ีนั่งกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ้่ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่ำใชจ้่ำย 70 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA สวิตเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอย่ำงนอ้ย 3 หนำ้  
2. รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทำง  
3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค  ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

* ขำ้รำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
4. หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพยแ์ละ

เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้ำ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำสะกด
ช่ือให้ตรงกบัหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ื่นวีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 
วนัท ำกำร) 

* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
6. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 



 

 

8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
9. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 1 ชุด 
10. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

12. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำ
ท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออก
เดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


