
 



ยอดเขายอดเขาจุงเฟราจุงเฟรา  --  ยอดเขายอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์  --  ยอดเขายอดเขาชิลธอรน์ชิลธอรน์  

เซนต ์มอรทิช์เซนต ์มอรทิช์  --  ทีราโน่ ทีราโน่ --  กลาเซียเอก็ซเ์พลสกลาเซียเอก็ซเ์พลส  --  เซอรแ์มทเซอรแ์มท  --  อนัเดอแมทอนัเดอแมท  

รถไฟเบอรนิ์นา รถไฟเบอรนิ์นา --  มองเทรอมองเทรอ  --  เวเวย ์เวเวย ์--  โลซานน์โลซานน์  --  อนิเทอลาเกน้ อนิเทอลาเกน้ --  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ซูรคิซูรคิ      

ทะเลสาบเบลาเซทะเลสาบเบลาเซ  --  เบลลนิโซน่าเบลลนิโซน่า  --  หมู่บา้นอวีวัร ์หมู่บา้นอวีวัร  ์ --  หมู่หมู่บา้นเมอเรนบา้นเมอเรน  

ก าหนดการเดินทาง      

วนัแรกของการเดินทางวนัแรกของการเดินทาง                    สนามบินสุวรรณภมิูสนามบินสุวรรณภมิู    

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีจ่าก

บริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สอวนัที่สองของการเดินทางงของการเดินทาง                สนามบนิสุวรรณภมูิสนามบนิสุวรรณภมูิ--ซูรคิซูรคิ--สไตน์อมัไรน์สไตน์อมัไรน์--น ้าตกไรน์น ้ าตกไรน์--อพัเพนเซลอพัเพนเซล--เซนต ์มอรทิช์เซนต ์มอรทิช ์  

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG940 

07.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และ

มแีมน่ํา้ลมิมตัเป็นแมน่ํา้ที่ใหญ่ที่สุด เมอืงซูรคิไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศ… หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้... 

นาํท่านเดนิทางสู่  เมอืงสไตนอ์มัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (55 กม.)... เมอืงเก่าแก่รมิฝัง่แม่นํา้ไรน ์ทีย่งัคงรกัษา

ความเป็นเอกลกัษณข์องเมอืงโบราณยุคกลางอนัสวยงามเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์....   

จากนัน้นาํท่าน ชมความยิง่ใหญ่และสวยงามของนํา้ตกไรน ์(RHIEN FALLS) (22 กม.)... นํา้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่นํา้ไรน ์ซึง่เป็นแมน่ํา้นานาชาติทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตน้นํา้ในเทอืกเขาแอลป์ มา

บรรจบบรเิวณทีพ่ื้นที่โลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นนํา้ตกทีส่วยงามมาก ตวันํา้ตกมคีวามสูง 25 เมตร กวา้ง 150 

เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระใหท่้านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ระลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอพัเพนเซล (APPENZELL) (85 กม.)... เมอืงทีไ่ดข้ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงการตู์นในนวนิยายของ

ชาวสวสิ ทีต่ ัง้อยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ ์(EBENALP) อยู่ทางทศิตะวนัออกของประเทศ ซึง่

ใกลก้บัประเทศลคิเค่น สไตน ์(LIECHTENSTEIN ) เป็นเมอืงทีร่ายลอ้มดว้ยเทอืกเขา

แอลป์กบัทุ่งหญา้ที่เขยีวขจผีสมกบัสสีนัของดอกหญา้หลากส ีอาคารบา้นเรอืนยงัคงอนุรกัษไ์ว ้

ในสไตลด์ ัง้เดมิซึง่มลีกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวัดว้ยจ ัว่หนา้บา้นลกัษณะโคง้มน…อสิระพกัผ่อน

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั... 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเซนต ์มอริทช ์(ST.MORITZ) (160 กม.)... เมอืงตากอากาศ และศูนยก์ลางกฬีา

สกทีีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก โดยตวัเมอืงนัน้ต ัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดนิ (GRAUBÜNDEN) เป็นรฐัที่ใหญ่ทีสุ่ด และอยู่

ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทอืกเขาแอลป์ นอกจากน้ีแลว้เมอืงตากอากาศแห่งน้ียงั

เคยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถานที่แข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวถงึ 2 ครัง้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LAUDINELLA หรอืเทยีบเท่า 



วนัที่สาวนัที่สามของการเดินทางมของการเดินทาง        เซนต ์มอรทิช์เซนต ์มอรทิช ์--  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ทิราโน่ ทิราโน่ --  ลูกาโน่ลูกาโน่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

......... น. นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงทรีาโน่  เพือ่เดนิทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS 

......... น. นาํท่านนัง่ รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เปิดบริการตัง้แค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพเิศษ แบบตู ้

โดยสารชมววิแบบพาโนรามา่ ผ่านเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ ที่มหีมิะปก

คลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ลาํธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แห่ง และสะพาน

196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที ่Brusio มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก 

เปิดวิง่ตลอดทัง้ ถอืว่าเป็นเสน้สายรถไฟทีว่วิทวิทศันส์วยทีสุ่ดในโลกสู่ เมอืงทริาโน่  

......... น. ถงึสถานี เมอืงทรีาโน่  (TIRANO) (162 กม.)...เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือของประเทศอิตาล ีเป็น

เมอืงชายแดนระหว่างประเทศอิตาล ีและสวสิ ใหท่้านเพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลอ์ิตาเลยีนริม

ทะเลสาบ และวลิลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรยีบงา่ยท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิ

และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนนํา้ นํา้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ทีล่อ้มรอบ ทาํใหดู้โดดเด่น…นาํท่านเดนิเลน่ชมเมอืง ตาม

อธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูกาโน่ (LUGANO) (128 กม.)...เมอืงรมิทะลสาปทีม่ชีื่อเสยีงของสวติเซอรแ์ลนด ์อสิระเดิน

เลน่รมิทะเลสาบลูกาโน่ หน่ึงในทะเลสาบทีม่ชีื่อเสยีงและสวยงามของประเทศสวิส.... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรอืเทยีบเท่า 

****** เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของท่าน กรุณาจดัเตรยีมเสื้อผา้ และของใชท้ีจ่าํเป็นใส่กระเป๋าเดนิทางขนาดเลก็ เพือ่พกัคา้งคนืบนเซอรแ์มท  

1 คนื ในการเดนิทางวนัรุ่งขึ้น ****** 

วนัที่วนัที่สี่ของการเดินทางสี่ของการเดินทาง          ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  เบลลนิโซน่า เบลลนิโซน่า --  อนัเดอรแ์มทอนัเดอรแ์มท  --  กลาเซียเอก็ซเ์พลสกลาเซียเอก็ซเ์พลส  --  เซอรแ์มทเซอรแ์มท  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเบลลนิโซน่า (BELLINZONA) (28 กม.)...เมอืงหลวงทีม่ชีื่อเสยีงของมณฑล ทชีีโน  

และไดร้บัการขนานนามว่า เมอืงแห่งปราสาท ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของ แมน่ํา้ทชีีโน (TICINO RIVER) โดยถดั

ขึ้นไปเหนือแมน่ํา้จะเป็นเทอืกเขาแอลป์…ชมเมอืงเบลลนิโซน่า เมอืงยุคกลางทีม่กีารอนุรกัษบ์า้นเรือนและหมู่

ปราสาทหลายหลงัไวไ้ดอ้ย่างด ีโดยส่วนใหญ่เมอืงจะประกอบดว้ยปราสาท เพราะเมอืงน้ีมปีราสาทขนาดใหญ่ 3 

แห่งดว้ยกนั คือ CASTELGRANDE, CASTELLO DI MONTEBELLO และ CASTELLO DI SASSO 

CORBARO 

นาํท่าน ขึ้นชมปราสาท CASTELGRANDE หรอืปราสาทหลวงของ

เมอืง ….อสิระใหท้กุท่านตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) (82 กม.) เมอืง

เลก็ๆน่ารกัที่ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและเป็นชมุทางสายรถไฟ กลาเซยี 

เอก็ซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนตกิทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

........น.  นาํท่านเดนิทางโดยรถไฟสายสาํคญัและสวยงามทีสุ่ดเสน้ทางหน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นามว่า กลาเซยี

เอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) ช ัน้ 2 ในระหว่างการเดนิทางท่าน

จะไดส้มัผสักบัทวิทศันอ์นังดงามดุจภาพวาดของสวสิตอนกลาง  ชื่น

ชมกบัขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงามเกนิคาํบรรยาย ท่านจะไดเ้หน็

บรรยากาศแบบชนบทๆ ยิง่รถไฟเดนิทางนานขึ้นเรื่อยๆ กไ็ดเ้ขา้สู่

ธรรมชาตมิากขึ้นท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัววิทวิทศันไ์ม่รูเ้บือ่ ยิง่ช่วง

รถไฟวิง่อยู่บนเนินเขา ทาํใหไ้ดเ้หน็บรรยากาศตวัเมอืงดา้นลา่ง และถา้มองไปดา้นหนา้เหมอืนกบัว่ากาํลงัเขา้ไปใกล ้

ภเูขาหมิะหลายๆลูกเรยีงกนัอยู่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจ...  

......... น จนกระท ัง่รถไฟกลาเซยี เอก๊ซเ์พลส เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงตากอากาศที่สวยงามดุจ

สวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบันํา้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบริสุทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊

และนํา้มนั เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้ริการนกัท่องเทีย่ว ..... 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  POLLUX HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทางวนัที่หา้ของการเดินทาง              มองเทรอ มองเทรอ --  ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ --  มองเทรอมองเทรอ  --  เวเวย ์เวเวย ์--  โลซานน์โลซานน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านสถานีกระเชา้ลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (KLEIN MATTERHORN) ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศสวสิ ซึง่มคีวามสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือ

ระดบันํา้ทะเล ตื่นตาตื่นใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

ซึง่  ท่านสามารถเหน็อยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกบัทวิทศัน์

เหนือมา่นเมฆ เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน ์อนังดงามของ

หมิะซึง่ปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ..นาํ

ท่านสู่ลานหมิะอนักวา้งใหญ่สนุกสนานกบัการเลน่หมิะและชมบรรยากาศของ ชมยอดเขากอรเ์นอรก์รทั 

(GORNERGRAT) ทีม่คีวามสูงเหนือระดบันํา้ทะเล 3,286 เมตร ณ ทีน้ี่ ท่านจะไดพ้บจดุทีส่วยที่สุดของการชม

ยอดเขาต่างๆ ยอดเขาทรงปิรามดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการตู์นวอลท์ดสีนียน์าํไปเป็นแบบ

เครื่องเลน่บิก๊ธนัเดอร ์BIG THUNDER ในสวนสนุกดสีนียแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทศันโ์ดยรอบที่สวยงามยิง่นกั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) เป็นเมอืงพกัตากอากาศที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น ไขม่กุรเิวยี

ร่าแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์และทีน่ี่ยงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวชิาการโรงแรมทีเ่ลือ่งชื่อจนไดร้บัความนิยมสูงสุด   

แห่งหน่ึงของยุโรป..เขา้ชมความงดงามของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE 

CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ีที่สุด และทาํเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานที่เคยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ี

ชื่อเสยีงในอดีต  …. 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (19 กม.) เมอืงแสนสวยทีม่ทีุ่งหญา้เลี้ยงสตัว ์ภเูขา เนินเขา

สลบักนั เมอืงตากอากาศที่สาํคญัของสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์เมอืงทรงโปรดของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั



เมือ่ทรงพระเยาว.์...ระหว่างทางผ่านเมอืงเวเว่ย ์(VEVEY) (7 กม.) เมอืงที ่ชารล์ ีแชปลนิ (CHARLIE CHAPLIN) 

ดาราตลกระดบัโลกไดม้าใชช้วีติช่วงบ ัน้ปลายที่น่ี ..แวะถ่ายภาพกบัทีป่ลูกเรียงรายงดงามอยู่รมิทะเลสาบ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MOVENPICK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หนที่หกกของการเดินทางของการเดินทาง            โลซานน์โลซานน์--หมู่บา้นอวีวัร ์หมู่บา้นอวีวัร ์--เบริน์เบริน์--เจนีวาเจนีวา--อนิเทอรล์าเกน้อนิเทอรล์าเกน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่าน ชมตวัเมอืงเก่าสมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชงฟรองซวัส ์มหาวหิารนอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เริ่มสรา้งเมือ่

ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธคิทีค่วามสวยงามตดิอนัดบัยุโรปอีกดว้ย ... 

นาํท่านชม สวนสาธารณะทีม่รูีปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระ

เยาว ์และถ่ายรูปกบัศาลาไทย ที่รฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นอวีวัร ์(YVOIRE) (89 กม.) เมอืงทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 

700 ปี ในยุคกลางของยุโรป ที่ยงัมกีารอนุรกัษเ์กบ็รกัษาปราสาท ประตูเมอืง 

และกาํแพงเก่าแก่เอาไว ้และถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในหมูบ่า้น 18 ทีส่วยทีสุ่ดของ

ฝร ัง่เศส..  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (151 กม.) …เมอืงทีม่นีํา้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบริน์ 

เมอืงทีไ่ดร้บัตาํแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่

ปจัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอด

รถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี 

ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมั

กาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ 

ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงที่

นาฬกิาตีบอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของกรุงเบริน์ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.)...เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลาย

คนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตรไ์ทยเรื่อง “วนัน้ีทีร่อคอย”  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั  METROPOLE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ เจด็เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง          อนิเทอรล์าเกน้อนิเทอรล์าเกน้--ทะเลสาบเบลาเซทะเลสาบเบลาเซ--ยอดเขาชิลธอรน์--หมู่บา้นเมอเรน--เลาเทอบรุนเน่น  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน เขา้ชมทะเลสาบเบลาเซ (BLAUSEE LAKE) (38 กม.) ทะเลสาบสฟ้ีาแสนสวยกลางป่าของสวติเซอรแ์ลนด์

ทะเลสาบน้ีนํา้เทอรค์วอยส ์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ทีอ่ยู่ในเขต BERNESE OBERLAND อยู่ระหว่างเมอืง 



FRUTIGEN และ KANDERSTEG เป็นที่ๆ ใชไ้วส้าํหรบัเพาะพนัธุ ์ปลาเทราซ ์ดว้ยความสวยงาม

ของทะเลสาบโดยมจีุดเด่นของสนีํา้ทะเลสาบมสีนีํา้เขยีวมรกตและมคีวามใสจนมองเหน็พื้นดนิ

ดา้นลา่งและสามารถมองเหน็ปลาเทราซแ์หวกว่ายในทะเลสาบอกีดว้ยจนไดข้ึ้นชื่อว่า BLAUSEE 

BLUE TROUT  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถตกปลาเทราซไ์ดอ้กีดว้ย  อสิระใหท่้านเดนิเลน่

ถ่ายรูปกบัทะเลสาบที่มคีวามสวยงามแห่งน้ี 

........ น. นาํท่านเดนิทาง สู่สถานี STECHELBERG เพือ่นาํท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร ์สู่ยอดเขาชลิธอรน์ (SCHILTHORN) ซึง่เป็น

ยอดเขาทีม่คีวามสูง 2,970 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ระหว่างอยู่ในกระเชา้เรา

สามารถชมววิทวิทศันร์อบดา้นไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ เป็นทีรู่จ้กัขึ้นมาเน่ืองจากใช ้

เป็นสถานที่ถ่ายทาํหนงัเรื่อง เจมสบ์อนด ์007 ตอน ON HER MAJESTY’S 

SECRET SERVICE  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา PIZ GLORIA 

บา่ย นาํท่านลงจากยอดเขาโดยเคเบิ้ลคาร.์... นาํท่าน ชมหมูบ่า้นเมอเรน (MURREN) หมูบ่า้นรมิหนา้ผาที่สวยสุดใน  

สวติเซอรแ์ลนด ์ต ัง้อยู่บนแนวเทอืกเขาเอลป์ ถอืเป็นหมู่บา้นที่คนสวสิฯต่างบอกว่าทีน่ี่สวยยงั

กบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาทีต่ ัง้ตระหงา่น

เหนือหมูบ่า้นเมอเรน คือยอดเขา EIGER,MONCH,JUNGFRAU 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) (5 กม.) หมูบ่า้น 

เลก็ๆในหุบเขาทีแ่ยกเป็นสองแพร่ง โดยมฉีากหลงัของหมูบ่า้นคือนํา้ตกทีม่ชีื่อเสยีงที่สุดชื่อว่า 

ชเตาบบ์าค (STAUBBACH) นํา้ตกทีม่คีวามสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในนํา้ตกทีต่กลงมาแบบมว้นเดยีวจบที่สูง

ทีสุ่ดในยุโรป …อสิระเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

แลว้นาํท่านกลบัสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (20 กม.) อสิระใหท่้านเดนิท่านเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยัทกุ

ท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที่มรีา้นตวัแทนจาํหน่ายนาฬกิาชื่อดงัอาท ิROLEX,PATEXPHILIPPE, 

PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ รา้นขายของทีร่ะลกึ, มดีสวสิ รา้นชอ็คโกแลต เป็นตน้   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษฟองรดู์ 

ทีพ่กั  METROPOLE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทางวนัที่แปดของการเดินทาง      อนิเทอรล์าเกน้อนิเทอรล์าเกน้  --  หมู่บา้นกรนิเดอวาลด ์หมู่บา้นกรนิเดอวาลด ์--  ยอดเยอดเขาจุงเฟรา ขาจุงเฟรา --  ลูเซิรน์ลูเซิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกรนิเดลวาลด ์ เพือ่เปลีย่นเป็นรถไฟสายภเูขาทีส่ถานีไคลนไ์ชเดก็รถไฟทีจ่ะนาํท่าน

เดนิทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวสิ ไดข้ดุเจาะไวท้ีค่วามสูงถงึ 3,464 เมตร ....นาํท่านลงรถไฟสถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดใน

ยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจงุเฟรา จดุสูงสุดคือลานนํา้แขง็ขนาดใหญ่เรยีกว่า SPHINX  นกัท่องเทีย่ว

หลายๆคนบอกว่าทีน่ี่สวยงามดุจดนิแดนแห่งสวรรค ์..ชมถํา้นํา้แขง็ (ICE PALACE) 1,000 ปี ทีส่รา้งโดยการเจาะ

ธารนํา้แขง็เขา้ไปถงึ 30 เมตร พรอ้มชมนํา้แขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนัน้ชมววิทวิทศันแ์ละสมัผสัหมิะทีล่านพลา

โต PLATEAU และไมค่วรพลาดการส่งโปสการด์จากที่ทาํการไปรษณียท์ีสู่งทีสุ่ดในโลกพรอ้มซื้อของทีร่ะลกึต่างๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (80 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์...นาํท่าน

ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียส์งิโตหนิสญัญาลกัษณ์ของทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบ 



ลูเซริน์….. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  RADISSON BLU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้ขวนัที่เกา้ของการเดินทาง              องการเดินทาง                  ลูเซิรน์ลูเซิรน์  --  ซูรคิ ซูรคิ --  ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (52 กม.).....เมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ การเงนิ และการธนาคารที่

สาํคญัและใหญ่ที่สุดของสวติเซอรแ์ลนด…์.จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ 

ประเทศไทย 

13.15 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 

วนัที่วนัที่สบิสบิของการเดินทางของการเดินทาง                                ประเทศไทยประเทศไทย  

06.10 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
หมายเหต ุ กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 อตัราค่าใชจ่้าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เดก็ตํา่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ม.ค.-8 ก.พ.//28 ก.พ.-8 มี.ค. 

27 มี.ค.-5 เม.ย.//17-26 เม.ย. 

8-17 พ.ค. // 12-21 มิ.ย. 

122,900.- 115,900.- 19,000.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์าํเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่าทปิ 

8. ค่านํา้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น 

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

10. นํา้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคา
ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิท

ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  



หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ
เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  



20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 

ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทน

ประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมาย
รวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตาม

เงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบ
ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่น

ผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ 
 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ เดอะพลาซา่, ช ัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุ
วนั กทม 10330 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึน้
ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูกํ้าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีกํ่าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้
ควิพรเีมีย่ม 2,200.- // -ยืน่นอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน่ 1,500 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จํานวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความยาวของ
หนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ
หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ

อย่างชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรอื
ศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  



- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงว่าทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เป็นผูเ้รยีกเก็บ) 

 


