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จุดเด่นของรายการทัวร์สวสิฯ 11 วนั 
1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. น่ังรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเที่ยวแบบพำโนรำมำขบวนพเิศษ (มรดกโลก สวสิฯ-อิตำลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟน ำเที่ยวแบบพำโนรำมำขบวนพเิศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  
     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัขึ้นชมววิยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมววิบนยอดเขำกรอเนอร์แกรท   
     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พชิิตสถำนีรถไฟที่อยสู่งที่สุดในยโุรป เตม็อ่ิมกบัลำนหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟ่ันเฟืองไต่เขำสำยแรกของสวติเซอร์แลนดสู่์จดชมววิหลกัลำ้น 
    3.  น่ังกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา 
     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเม็ดงำมแห่งที่รำบสูงแองเกอดินระดบัควำมสู่ 3,000 เมตรชมววิธำรน ้ ำแขง็ 
 3.2 V-CABLE CAR : จำกสถำนีไอกอร์ (Eiger) สู่สถำนี กรุนด ์กรินเดลวำลด์ 
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4. น่ังเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 

5. พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 

7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพ่ือท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เน้ือสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์
ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ  

เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวสิฯ 11 วนั 
1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน ้าด่ืมบนรถโค้ช  
 

วนัพฤหัสฯที่ 30 ธ.ค.64(1)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจำ้หนำ้ที่บริษทั คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
 

วนัศุกร์ที่ 31 ธ.ค.64(2)  ซูริค – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – เซนต์ กลัเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  
01.05 เหินฟ้ำสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 ถึงสนำมบินนำนำชำติซูริค หลังผ่ำนพิธีกำรด้ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ เดินทำงสู่ “เมืองสไตน์ อัม 
ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบรำณ
เล็กๆ มีแม่น ้ ำไรน์ไหลผำ่นกลำงเมือง โดยมีฐำนะ
ขึ้นกับเมืองซำฟเฮำส์เซ่น มีถนนสำยหลักเพียง
สำยเดียวอำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณ
โดยบำงบำ้นจะมีมุขหนำ้ต่ำงยืน่ออกมำผนงันอก 
บำ้นมีกำรวำดภำพสีน ้ ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำ
เร่ืองรำวต่ำงๆ เอำไว  ้น ำคณะเดินเที่ยวชมควำม
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สวยงำมของเขตเมืองเก่ำ บริเวณจัตรัุสศำลำว่ำกำรเมือง มีน ำ้พอุยู่ตรงกลำงจตรัุส กลำงน ำ้พุมีอัศวินสวมเส้ือเกรำะ
ยืนอยู่คุณสำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอันน่ำประทั บใจของที่นี่ได้ เมืองนีไ้ด้รับรำงวัล The First Wakker Prize 
เม่ือปี 1972 ในฐำนะที่อนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่ำงดี  ท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” 
St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัล เลนเมืองที่ ได้ ว่ำเป็นศูน ย์กลำงทำงศำสนำของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์   แต่ปัจจุบันนี ้กลำยเป็นศูนย์กลำงวงกำรแฟช่ันเส้ือผ้ำของสวิส  ตั้ งอยู่ในหุบเขำทำงทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกลก้บัชำยแดนประเทศออสเตรีย น ำท่ำนเดินเที่ยวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ 
ชมควำมสวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนสมัยเก่ำเป็นแบบเฉพำะของสไตล์บำร็อค “น ำท่ำนเข้ำชม ห้องสมุดแอบบีย์” 
Abbey Library ห้องสมุด ที่เก่ำแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทำงศำสนำคริสต์ที่ใหญ่ และเก่ำแก่ที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก ตั้งอยู่ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำมของห้องสมุดเก่ำแก่ ที่ได้รับ
กำรขึน้ทะเบียนมรดกโลกจำกยเูนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพกัผ่อนที่ปูดว้ยพรมสีแดง
สุดเก๋ มีเวลำใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงหรือถ่ำยรูปตำมอธัยำศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse  

เที่ยง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” 
(180 กม.)  เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกี
ที่มีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่
แสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบ
ล้อมเทือกเขำและวิวทิวทัศน์ของทะเลสำบอัน
สวยงำม น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำ ทีเต็มไปดว้ย
ร้ำนค้ำและอำคำรเก่ำแก่ สวยงำม เก็บภำพวิว
ทะเลสำบเซนตม์อริทซ์ อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  / น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่: THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง(1) 
 

วนัเสาร์ที่ 1 ม.ค.65(3) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) 
  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – เซนต์มอริทซ์ 
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ชำยแดนอิตำลี ผำ่น

ชนบทอนัหลำกหลำยที่สุดของสวติเซอร์แลนด์สู่
เมือง ‘พอสคิเอโว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมือง
ศูนยก์ลำงในหุบเขำเล็กๆ ผูค้นพดูภำษำอิตำลีและ
สถำปัตยกรรมของบ้ำน เรือนระหว่ำงทำง ก็
สะทอ้นถึงบรรยำกำศของอิตำลี มีควำมลำดชนัที่
เป็นป่ำผสำนเป็นภูเขำสูงถึง 3,000 เมตรทำงทิศ
ตะวนัออกและ 4,000 เมตรทำงทิศตะวนัตก โดย

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
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ขอบฟ้ำทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธำรน ้ ำแข็งและภูเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขำเบอร์นีนำ น าคณะน่ัง
รถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ที่สวยงำมของทะเลสำบ ทุ่งหญำ้หมู่บำ้นชนบทที่สวยงำม ผำ่น
เสน้ทำงหลำยจุดที่ถูกประกำศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขำ้มเทือกเขำแอลป์ที่ระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต ผำ่น

หน่ึงในทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina) 
เที่ยง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเชำ้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดบัควำมสูง 2,958 เมตร ยอดเขำน้ี
เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงำมแห่งที่รำบสูงแองเกอ
ดิน  (Engadin) ซ่ึงตั้ งอยู่ในแคว้นกรำวบึนเดน
(Graubünden) แควน้ที่เก่ำแก่และยงัคงใช้ภำษำ
โรมำนซ์อยู ่กระเชำ้จะน ำท่ำนขึ้นสู่ยอดเขำหิมะ
สูง 3,000 เมตรภำยใน 30 นำที จำกนั้นน ำท่ำนชม
ววิควำมสวยงำมของยอดเขำแอลป์ตะวนัออก 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 เล ซ ซ่ ำ 
(Diavolezza) และเขำลำกัลบ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่ำนจะเห็นธำรน ้ ำแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์  (Pers and 
Morteratsch Glaciers) ที่สวยงำมอยำ่งชดัเจนมีเวลำให้ทุกท่ำนเดินเด่นชมวิวในลำนหิมะอยำ่งจุใจหรือเลือกซ้ือ
สินคำ้ที่ระลึกในตวัอำคำร ท่ำนสำมำรถจิบกำแฟหรือโกโกร้้อนชมววิสวยๆไดอ้ยำ่งเต็มที่ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
เดินทำงลงสู่สถำนีพอนเตรสซิน่ำ เดินทำงเขำ้สู่ที่พกัเมืองเซนตม์อริซท ์  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่: THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง(2) 

วนัอาทิตย์ที่ 2 ม.ค.65(4)  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – อนัเดอร์แมท  
         เซอร์แมท – แทส 
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลา

เซี ย ร์ เอ็ กซ เพรส” Glacier Express (ช่วงการ
เดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ 

เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์
แมท) ผ่ำนชมภูมิประเทศที่งดงำมของเทือกเขำ
แอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพำน, หุบเหว, สวิสฯ แก
รนด์แคนยอน และหุบเขำที่ สูง 2,000 กว่ำเมตร 
ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำที่ปกคลุม
ดว้ยธำรน ้ ำแขง็เจำ้ของเสน้ทำง Furka-Oberralp-
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Bahn ที่พำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์ โดยช่วงส ำคญัระหว่ำงทำง จะผ่ำนสะพำนขำ้มช่องเขำ (Landwasser 
Viaduct) ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเส้นกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโคง้รับน ้ ำหนงัถึง
หกช่อง และมีควำมสูงถึง 65 เมตร จำกนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัควำมสูงขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทำง

รถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอรำลพ์ พำส (Oberalp Pass)  จำกนั้ นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขำสู่  “เมือง
อนัเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ำรัก  

เที่ยง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

บ่ำย มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจในเมืองอันเดอร์แมท จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
Zermatt โดยรถโค้ชปรับอำกำศและเส้นทำง
จะตอ้งผ่ำนอุโมงค์ฟูร์ก้ำ พำส (Furka Pass) ที่
มีควำมยำวถึง 15,407 เมตร ที่ส ำคญัคือตอ้งเอำ
รถโค้ชขึ้ นโดยสำรรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์น้ี 
จำกนั้นรถโคช้จะวิง่ผำ่นเมืองเล็กๆ จนกระทัง่ถึง
เมืองแทส  (Tasch) เรำต้องเปล่ียนพำหนะเป็น 
Shuttle Train (ใช้ เวล ำ  15  น ำที )  เน่ื อ งจ ำก
หมู่บำ้นเซอร์แมทไม่อนุญำตให้รถยนต ์(น ้ ำมนั) 
วิ่งในเมือง เซอร์แมทตำกอำกำศที่สวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น
เมืองซ่ึงสงวนสถำนที่ไวใ้หมี้แต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถที่ใชแ้ก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้
ที่มีไวบ้ริกำรนกัท่องเที่ยว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี อิสระกบักำรเดินเที่ยวชมเมือง
หรือถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั    *** ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุให้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำง
วนัที่ 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดให้ท่ำนนั่งรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกันแทน 
*** 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย หรือ จีน (กรณีร้ำนปิดจะเปล่ียนเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SWISS ALPINE HOTEL ALLALIN / 
ADONIS HOTEL ZERMATT พกับนเมืองเซอร์แมท 100% 

 

วนัจันทร์ที่ 3 ม.ค.65(5)  แทส – เซอร์แมท – นั่งรถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเคอร์บาด  
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำคณะเดินสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟ
ไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีควำมสูง
กว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดับน ้ ำ ทะเล   ชมควำมงำม
ของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (จำกจุดชมววิกรอนเนอ
แก รต )  ซ่ึ ง มี ค ว ำม สู งก ว่ ำ  4,478 เม ต ร เห นื อ
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ระดบัน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงำม
ของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตัดกับสีฟ้ำเข้มของ
ทอ้งฟ้ำ ยอดเขำทรงปิรำมิดที่มีปลำยคุม้งอเหมือน
ตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนีย  ์น ำไป
เป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบ
ที่สวยงำมยิง่นัก  ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงลง
จำกยอดเขำ จำกนั้นระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะลงท่ี
ส ถ ำนี  Rottenborden ให้ ท่ ำน ถ่ ำย รู ป คู่ กั บ 
“ทะเลสำบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำ
ที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะทอ้นของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น
ในทะเลสำบงดงำม ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท 
อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จำกเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีควำมสูงกวำ่ 4,478 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำม
ของหิมะ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงำมยิง่นกั 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 อิสระทุกท่ำนเดินชมเมืองเบทเทนแอล์ป ตำมอัธยำศยั จำกนั้ นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองน ้ ำแร่ลูเคอบำร์ด
(Leukerbad) เมืองน่ำรักที่ตั้ งอยู่ในหุบเขำแสน
สวยงำมสุดบรรยำย น ำท่ำนเช็ค-อินเข้ำสู่ที่พ ัก
โรงแรมให้ท่ ำนได้มี โอกำสลงแช่น ้ ำแ ร่ใน 
LEUKERBAD-THERME HOT SPA เ มื อ ง
ลอยเคอร์บำดนั้นเป็นเมืองน ้ ำแร่ท่ีมีช่ือเสียงมำ
เป็นพันปี  ตั้ งแต่ยุคโรมัน ปัจจุบันเมืองลูเคอ
บำร์ดเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูและถนนคนเดินที่
น่ำรัก เป็นเสน่ห์ดึงดูดเหล่ำเซเลป, นักกีฬำและ
เหล่ำไฮโซผูร้ ่ำรวยในยโุรปและอเมริกำมำใชบ้ริกำรในทุกๆฤดู เน่ืองจำกน ้ ำแร่จะเป็นธรรมชำติแบบสุดๆ แลว้ยงัมี
กำรพสูิจน์จำกวงกำรแพทยถึ์งกำรช่วยบ ำบดัโรคไขขอ้ และบ ำรุงผวิหนงัไดอ้ยำ่งดี 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่: HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัองัคารที่ 4 ม.ค.65(6)  ลูเคอบาร์ด – หมู่บ้านเอเกลิ – ปราสาทเอเกลิ  
      มองเทรอซ์ – โลซานน์ – อนิเทอร์ลาเค่น   
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บำ้นเอเกิล (Aigle) น ำท่ำนเขำ้ชมปรำสำทเอเกิล แห่งยคุกลำง ที่สร้ำงมำตั้งแต่
ปี  ค.ศ.1475 ผ่ำน ศึกสงครำมสมัยเบอร์กัน ดี 
ปัจจุบนัตวัปรำสำทรำยลอ้มดว้ยไร่องุ่น กวำ้งไกล
สุดสำยตำ ตัวปรำสำทมีควำมงดงำมแบบยุค
กลำง หอคอยสูงตระหง่ำนถึงสำมหอคอย 
ปัจจุบนัตวัปรำสำทไดด้ดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์
ไวน์(Wine Museum) น ำท่ำนเดินชมประวัติ
ควำมเป็นมำขององุ่นและไวน์ชนิดต่ำงๆ น ำ

คณะออก เดินทำง สู่ เมือง “มองเทรอซ์ ” 
Montreux (10 กม.) เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึง ไดรั้บ
สมญำนำมวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบ

ที่ยำวถึง 15 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพที่ระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซ่ึงสร้ำง
ขึ้นโดยบญัชำของท่ำนเคำท ์ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือที่รู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญนอ้ยในคร่ึงหลงั
ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรำนของเคำน์และดยคุแห่งซำวอย  

เที่ยง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมือง
พร้อมชมตัวเมืองเก่า  ให้ท่ านได้ถ่ายรูปหน้า
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที่   ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่ำแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ใน
สมัยที่ ช ำวโรมันม ำตั้ งหลักแห ล่ งอยู่ ริม ฝ่ั ง
ทะเลสำบ นบัตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซำนน์ยงัเป็น
เมืองที่สมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก 
ตั้ งแ ต่ค ร้ังที่ เสด็ จฯไป ดูงำนและศึกษำด้ำน
สำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็นที่ประทบัถำวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกำลที่ 8 และรัชกำลที่ 9) 
ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัว
เพยีงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสที่
เป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค์ จำกนั้ น
เดินทำงสู่เมืองอินเทอลำเค่น  จำกนั้ นน ำคณะ
เดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของ
แบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศสวยงำม
พร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหว่ำง
ท ะ เล ส ำ บ ส อ ง แ ห่ ง คื อ  Thunersee แ ล ะ 
Brienzersee ท่ ำ ม ก ล ำ ง เทื อ ก เข ำน้ อ ย ให ญ่  
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือ
ช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ 

https://www.google.co.th/search?q=chateau+de+chillon&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiv05i47dbiAhXBjOYKHapXC3MQsAR6BAgAEAE
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ค ่ำ  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  

 
พกัที่: Hotel Royal St Georges Interlaken - MGallery หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัพุธที่ 5 ม.ค.65(7)   อนิเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ า้น า้แข็ง  
       เลาเทอบรุนเนน – น า้ตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น    
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้ ำตกชเตำบ์บำค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมำจำกหน้ำผำ
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นแห่งน้ี จำกนั้น
นั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขำจุงเฟรำ” ที่ไดช่ื้อ
ว่ำ “สถานีรถไฟที่ สูงที่ สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่
มรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป 
เปล่ียนขบวนรถไฟ  (Cog Wheel) ณ “สถำนี
ไคลน์ไชเด็ค” ขึ้ น สู่ควำมสูงถึง 3,464 เมตร 
จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บ
ก ำรยก ย่อ งว่ ำ  เป็ น  Top of Europe  ชม  “ถ ้ า
น ้าแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอำยเุก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลกัน ้ ำแขง็ที่สวยงำมอยูใ่ตธ้ำรน ้ ำแข็ง 30 เมตร เก็บภำพ
ควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของของธำรน ้ ำแข็ง 
Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์  จำกนั้น
อิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่งเตม็อ่ิม 
ส ำหรับภำยในตัวอำคำรจุงเฟรำยงัมีห้องนิศรร
ษกำรเก่ียวกบัประวติักำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, 
ร้ำนจ ำหน่ำยช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและ
ร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปร
กำร์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจำกยอดเขำแห่ง
น้ีไดอี้กดว้ย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบน
ยอดเขำ 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนี
ไอเกอร์ (Eiger) จากน้ันโดยสารกระเช้าชมวิว
เทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่
สถำนีกริลเดลวำลว์กรุนด ์ซ่ึงใชเ้วลำเพยีง 12 นำที
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เท่ำนั้น / จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น เดินทำงถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) น ำคณะไปถ่ำยรูปกับ 
“อนุสำวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ที่ 16 ใน
สงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพำนไมค้ำเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ ำรุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลำงเมือง “ชวำเน่นทพ์ลทัซ์” อิสระ
กบักำรเดินยวชมบรรยำกำศของเมือง หรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบลูเซิร์น ตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดบัใกล้เคยีง 
**กรณีท่ีห้องพกัในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัพกัท่ี เมืองเวกกิสหรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

 
วนัพฤหัสฯที่ 6 ม.ค.65(8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ
      ซุค – ชมเมือง – ซูริค   
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ ำน  ล่ อ ง เรื อ ท ะ เล ส ำบ ลู เซิ ร์ น  ห รื อ 
ทะเลสำบเวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวำ่สวยสุดในสวติเซอร์แลนดมี์ขนำด
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
มีควำมงดงำมของทศันียภำพอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ 
โอบล้อมด้วยยอดเขำริกิและยอดเขำพิลำตุส ท ำ
ให้วิวทิวทัศน์ดูงดงำมยิ่งขึ้นซ่ึงเป็นทะเลสำบที่
สวยงำม ตั้งอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน 
ก็จะเห็นภูเขำโอบล้อมเพื่อชมควำมงำมของ
บำ้นเรือนบนเนินเขำตลอดสองฝ่ัง ที่สวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนขึ้นฝ่ัง ณ 
“เมืองวทิซ์เนำ” น ำท่ำนเปล่ียนกำรเดินทำงโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นรถไฟฟันเฟืองที่สำมำรถขึ้นยอดเขำไดแ้ห่ง
แรกของยโุรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำม
รอยละคร “อยำ่ลืมฉัน” สัมผสักับฉำกจบที่แสน
โรแมนติก บนยอดเขำริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็น
เทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่
รู้จกักนัในฐำนะ “รำชินีแห่งเทือกเขำ” โดยยอดที่
สูงที่ สุด มีควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่ ำน
สำมำรถชมวิวทิวทัศน์อันงดงำมของเทือกเขำ
แอลป์ (The Alps) ที่มีควำมสวยงำมและซึมซับ
กบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ  ของประเทศ
สวติเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 360 องศำ  
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เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง  
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมววิ ใหท้่ำนไดอิ้สระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา”  

น ำท่ำนชม “เมืองซุก” (31 กม.) เมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ที่ร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทั
ขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมำกที่สุด ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้น้ีต  ่ำที่สุดในประเทศสวสิ(อตัรำกำร
ครอบครองรถหรูมำกที่สุด ในสวิส) จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมโบสถก์ลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยกุวำ่ 500 ปี น ำท่ำน
เดินชมบริเวณริมทะเลสำบที่ทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธุ์ปลำ
ชนิดต่ำงๆในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินที่มีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ 
รำคำพเิศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

ที่พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัศุกร์ที่ 7 ม.ค.65(9)     ซูริค – น า้ตกไรน์ – บ้านช๊อกโกแลตลนิด์ท – ชมเมืองซูริค  
เชำ้  บ ริกำรอำหำรม้ือ เช้ำ ณ  ห้องอำหำรของ

โรงแรม  

 น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 
Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน -สวิสฯ  

ชมความสวยงามของ “น ้าตกไรน์” (Rhine 
Falls) ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติที่
ส ำคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดขึ้นจำกกำร
ละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำ
ธำรเล็กๆ ผำ่นลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนส
แตนทท์ี่กั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์
กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหล
ผ่ำนหน้ำผำสูงชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น 
“น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” จำกนั้น
เดินทำงสู่ Lindt Home of Chocolate (24 กม.) 
ตอ้นรับผูม้ำเยือนดว้ยไฮไลต์ น ้ ำพุช็อกโกแล็ต
ท่ีตั้ งตระหง่ำนอยู่เหนือควำมสูงกว่ำ 9 เมตร 
สัมผสัโลกแห่งช็อกโกแลตดว้ยทุกควำมรู้สึก
ของคุณตั้ งแต่กำรสร้ำงสรรค์และควำมส ำคัญ
ทำงวฒันธรรมไปจนถึงกำรชิมช็อกโกแลต
แบบไม่จ ำกดั  
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เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม  ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำคณะชม
ควำมสวยงำมของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำที่มีขนำดใหญ่ที่สุด
กว่ำโบสถ์อ่ืนๆในยโุรป จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ท
คีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวติเซอร์แลนด ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ที่พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัเสาร์ที่ 8 ม.ค.65(10)  ซูริค – สนามบินซูริค – เดนิทางกลับ  
เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ไดเ้วลำอนัควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค (47 กม.)  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรไทย เที่ยวบินที่ TG971\ 
 

วนัอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.65(11)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 

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

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

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ  
ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริม
เตียง) 

พกัเด่ียว 

30 ธ.ค.64 – 09 ม.ค.65***  162,900 162,900 158,900 49,000 

รำคำน้ีไม่รวม ค่ำ RT-PCR TEST ก่อนเดินทำงกลบัประมำณ 150 สวิสฟรังค ์ 
*** ตอ้งกำรท่ีนัง่ชั้นธุรกิจรำคำพิเศษ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี *** 

กรุณำส ำรองท่ีนัง่ล่องหนำ้อยำ่งนอ้ย 8 สัปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่น

แถบที่มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุม
ต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่น
กำรพจิำรณำหรือไม่ก็ตำม  

5. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
7. ค่ำประกนัสุขภำพและกำรเกิดอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 5,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ **  
8. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป  
9. น ้ ำด่ืมบริกำรบนรถโคช้ทุกวนั 
10.  ค่ำ QR CODE ( ท่ำนละ 40 สวิสฟรังค ์)ส ำหรับใชใ้นกำรเขำ้รับบริกำรสถำนที่ต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนอำหำร โรงแรม ฯลฯ 

(***รวมค่ำบริกำรแลว้***) 
11. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืม

สมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
*** บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำสมัภำระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
3. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำนต่อวนั(1,100) ***หำกท่ำนประทบัใจในกำรบริกำร*** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 80,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  

มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 10 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 10 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหลงัจำกหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและหกัค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง 



Page 13 of 15 

 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผดิชอบของหวัหน้ำทวัร์และ
เหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

4. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท ำกำรยืน่วซ่ีำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองที่นัง่ครบ 10 ท่ำน และไดรั้บคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป 
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆที่ใชใ้นกำรยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำน
ที่มีควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพจิำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้จิำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร
พจิำรณำ 

-  ค่ำมัดจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วนัยืน่วีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผำ่นกำรพจิำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋
ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำหอ้งพกัในทวปียโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทั
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

5. หำกท่ำนผำ่นกำรพจิำรณำวซ่ีำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดที่ใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 
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7. ในกรณีที่เกิดกำรล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน หรือกระเป๋ำเดินทำงไม่มำตำมก ำหนด  ทำงบริษทัจะเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้อง
ค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินใหก้บัท่ำน ซ่ึงกำรพจิำรณำขึ้นอยูก่บักฎเกณฑข์องสำยกำรบินเท่ำนั้น 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำที่ตอ้ง 

กำรันตีที่นั่งกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทำงที่เหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
2. รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนกังำนและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

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

เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เติมได ้ทั้งน้ีเพือ่ใหห้ลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

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

* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 
6. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยำ่ 1 ชุด 
9. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 1 ชุด 
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10. กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกตอ้งกำรขอยื่นค  ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

12. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ี่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้ น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำ
ท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออก
เดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


