
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส * รถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส * รถไฟกอร์เนอแกรต 

พกัในเมืองเซอร์แมท 2 คืน * พกัในเมืองเซนตม์อริทซ์ 2 คืน 

พิชิตเขาดิโวเรซซ่า * กอร์เนอแกรต * จุงเฟรา *ริกิ 

*** ทานอาหารกลางวนัแบบเซ็ทเมนู...เอก็ซ์คลูซีฟ บนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส *** 



 
 
 

ไฮไลท์รายการทัวร์สวสิฯ 10 วนั 
1. เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อนัสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     2.1 BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟน าเท่ียวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวิสฯ-อิตาลี) 
     2.2 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟน าเท่ียวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  

     2.3 GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัขึ้นชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมวิวบนยอดเขากรอเนอร์แกรท   

     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถานีรถไฟท่ีอยสู่งท่ีสุดในยโุรป เตม็อ่ิมกบัลานหิมะตลอดทั้งปี  
     2.5 RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟ่ันเฟืองไต่เขาสายแรกของสวิตเซอร์แลนดสู่์จดชมวิวหลกัลา้น 
3.  นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พชิิตสามเขา 

     3.1 DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเมด็งามแห่งท่ีราบสูงแองเกอดินระดบัความสู่ 3,000 เมตรชมวิวธารน ้าแขง็ 

 3.2 V-CABLE CAR : จากสถานีไอกอร์ (Eiger) สู่สถานี กรุนด ์กรินเดลวาลด์ 
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาท่ีสวยงาม 

5. พกัในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพษิ ท่ีได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 2 คืน 

7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ท่ีถูกคัดสรรมาในเพ่ือท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เน้ือสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์
ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลศิ และชิมไวน์รสเลศิ  

เที่ยวสบายๆ กบัรายการสวสิฯ 10 วนั โดยการบินไทย 
1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั  
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พกัในสวิตเซอร์แลนด์ ท้ังรายการทัวร์  
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการน ้าด่ืมบนรถโค้ช  
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
 
 



 
 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) ซูริค – น ้าตกไรน์ – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – เซนต์ กลัเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบย์ี(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  
01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 

07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลงัผา่นพิธีการดา้นศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์
เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น ้าตกไรน์” (Rhine Falls) ซ่ึง
เกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคัญท่ีสุด
ในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ 
ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ ท่ี
กั้ นพรหมแดนระหว่ างสวิต เซอร์แลนด์กับ
เยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนทก่์อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้
ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์
ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” เดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบราณเลก็ๆ มี
แม่น ้าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือน
ปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมาผนังนอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco 
บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้น ำคณะเดินเท่ียวชม
ควำมสวยงำมของเขตเมืองเก่ำ บริเวณจัตุรัสศำลำ
ว่ำกำรเมือง มีน ำ้พุอยู่ตรงกลำงจตุรัส กลำงน ำ้พุมี
อัศวินสวมเสื้อเกรำะยืนอยู่คุณสำมำรถเก็บภำพ 
บรรยำกำศอันน่ำประทับใจของท่ีนี่ได้  เมืองนี ้
ได้รับรำงวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 
ในฐำนะท่ีอนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้
เป็นอย่ำงดี น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” 
St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลน
เมืองท่ีได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนีก้ลำยเป็นศูนย์กลำงวงกำรแฟช่ัน
เสื้อผ้ำของสวิส ตั้งอยูใ่นหุบเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนดใ์กลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
บ่าย น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ ชมควำมสวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนสมัยเก่ำเป็นแบบเฉพำะของสไตล์

บำร็อค “น ำท่ำนเข้ำชม ห้องสมุดแอบบีย์” Abbey 
Library ห้องสมุด ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในสวิสฯ และเป็น
ห้องสมุดทำงศำสนำคริสต์ท่ีใหญ่ และเก่ำแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ภำยในวิหำรเซนต์กัลเลน 
St.Gallen Cathedral ชมควำมสวยงำมของห้องสมุด
เก่ำแก่ ท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนมรดกโลกจำกยเูนสโก้ 
ชม  “โซนพรมแดง”  “Stadtlounge” จุ ดนั่ ง เ ล่น
พกัผ่อนท่ีปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาให้ท่านได้ช้
อปป้ิงหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ 
มอร์ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสน
สงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขาและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเดินเล่นชม
เมืองเก่า ทีเต็มไปด้วยร้านคา้และอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิวทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ อิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั  / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

ค ่า   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สามของการเดินทาง (3) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส(มรดกโลก) 
 นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – ภัตตาคารภาโนรามา – เซนต์มอริทซ์ 
 นั่งรถรางสู่ยอดเขามูออตตัส มูราเกลิ ชมววิพระอาทิตย์ตก(เฉพาะกรุ๊ป ก.ค.-ต.ค.) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผา่นชนบทอนัหลากหลายท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ

โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนยก์ลางในหุบเขาเลก็ๆ ผูค้นพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบา้นเรือน
ระหวา่งทาง ก็สะทอ้นถึงบรรยากาศของ
อิตาลี มีความลาดชนัท่ีเป็นป่าผสานเป็น
ภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศตะวนัออก
และ 4,000 เมตรทางทิศตะวนัตก โดยขอบ
ฟ้าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธารน ้าแขง็
และภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขา
เบอร์นีนา น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก 
“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิว

แบบพาโนรามาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ
ทะเลสาบ ทุ่งหญา้หมู่บา้นชนบทท่ีสวยงาม ผา่นเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” 
ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ผา่นหน่ึงในทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึง 



 
 

 

สถานีพอนเตรซินา(Pontresina) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่
ระดบัความสูง 2,958 เมตร 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวแบบพาโนราม่าบนยอดเขาไดอาโวเลซซ่า อิสระทุก
ท่านชมความงดงามของยอดเขาไดอาโวเลซซ่า ยอดเขาน้ี
เสมือนเป็นไข่มุกเมด็งามแห่งท่ีราบสูงแองเกอดิน (Engadin) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้กราวบึนเดน(Graubünden) แควน้ท่ีเก่าแก่และ
ยงัคงใชภ้าษาโรมานซ์อยู ่กระเชา้จะน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาหิมะ
สูง 3,000 เมตรภายใน 30 นาที จากนั้นน าท่านชมวิวความ
สวยงามของยอดเขาแอลป์ตะวนัออก ท่ีมียอดเขาท่ีสวยงามอยู่
รวมกนัมากมาย เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), 
โครวาทส์ซ (Corvatsch), ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza) และเขา
ลากลับ ์(Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่านจะเห็นธารน ้าแขง็เพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and Morteratsch Glaciers) ท่ี
สวยงามอยา่งชดัเจนมีเวลาใหทุ้กท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอยา่งจุใจหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกในตวัอาคาร 
ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโกร้้อนชมวิวสวยๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงสู่สถานีพอนเตรส
ซิน่า เดินทางเขา้สู่เมืองเซนตม์อริซท ์อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

*** แถมฟรีพเิศษ...ส าหรับกรุ๊ปออกเดินทาง ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม *** 
น าท่านนัง่รถราง (Funicular) ขึ้นสู่จุดชมวิวพระอาทิตยต์กบนยอดเขามูออตตสั มูราเกิล (Muottas Muragl) ยอดเขา
น้ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของชาวเซนต ์
มอริทซ์ เรียกไดว้า่ถา้ใครเร่ิมจีบกนัอยากมีโมเมน้ต์
โรแมนติก หรือครบรอบวนัส าคญัในชีวิตตอ้งขึ้นมา
ฉลองวนัส าคญันั้นๆ บนยอดเขาแห่งน้ี ดา้นบนจะมี
จุดชมวิว มีภตัตาคารและร้านกาแฟน่ารักๆไวค้อย
ใหบ้ริการ ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจก่อน
เดินทางกลบัสู่เมืองเซนตม์อริทซ์   

ค ่า   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ : EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด) 
ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อนัเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พกัในเมืองเซอร์แมท(1) 

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางท่ี
สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผ่านชมภูมิประเทศท่ี
งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร  
 



 
 
 
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาด
ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์  โดยช่วงส าคัญ
ระหว่างทาง  จะผ่านสะพานข้ามช่องเขา 
(Landwasser Viaduct) ท่ี มี ช่ือเสียงท่ีสุดของ
เส้นกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส สร้างเสร็จในปี  
ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน ้ าหนังถึงหกช่อง 
และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆ
ไต่ระดับความสูงขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของ
เส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอ
ราลพ์ พาส (Oberalp Pass)  จากนั้ นรถไฟจะ

ค่อยๆ ว่ิงลง เขา สู่   “เมืองอัน เดอร์แมท” 
Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเลก็ๆ ท่ีน่ารัก  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอก็ซ์คลูซีฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม https://youtu.be/zALXRoysJA0 
 
 
 

 
 

บ่าย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
Zermatt โดยรถโคช้ปรับอากาศและเส้นทางจะตอ้งผา่นอุโมงคฟ์ูร์กา้ พาส (Furka Pass) ท่ีมีความยาวถึง 15,407 
เมตร ท่ีส าคญัคือตอ้งเอารถโคช้ขึ้นโดยสารรถไฟ
เพื่อรอดอุโมงค์น้ี จากนั้นรถโค้ชจะว่ิงผ่านเมือง
เล็กๆ จนกระทั่งถึงเมืองแทส  (Tasch) เราต้อง
เปล่ียนพาหนะเป็น Shuttle Train (ใชเ้วลา 15 นาที) 
เน่ืองจากหมู่บา้นเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์ 
(น ้ามนั) ว่ิงในเมือง เซอร์แมทตากอากาศท่ีสวยงาม
ดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้
มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั    
*** ขบวนรถไฟกลำเซียร์ เอก็ซ์เพรส จะหยดุให้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่ำงวันท่ี 24 ต.ค.-10 ธ.ค.65 ทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดให้ท่ำนน่ังรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทำงเดียวกันแทน *** 



 
 
 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท(2) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูง
กวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึง
ท่านสามารถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบั
ทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบั 
ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอด
เขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขา
ทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนั
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหวา่งทางน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rottenborden ใหท้่าน
ถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีก
จุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดิน
ชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงาม
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมี
ความสูงกวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่าน
สามารถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือ
ม่านเมฆเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั อิสระกบัการเดิน
เท่ียวชมเมืองท่ีสวยงามตามอธัยาศยั ภายในเมืองจะมีร้านคา้ต่างๆมากมายทั้งของท่ีระลึกและนาฬิกาแบรนด ์ต่างๆ   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่: SONNE HOTEL / ALBANA REAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) เซอร์แมท – โลซานน์ – เบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น   
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมือง
พ ร้อมชมตั ว เมื อ ง เ ก่ า  ใ ห้ ท่ านไ ด้ ถ่ าย รูปหน้ า

พพิธิภัณฑ์โอลิมปิกท่ี ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาว
โรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบ นับตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรม
ราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงาน
และศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก 
เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์ 
(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดา
และพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  
 
 
 

น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
สวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  (Unesco) 
ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลกัษณ์ของเมือง เน่ืองจากหมีเป็นสัตวป์ระจ าเมือง น าท่านเดินเขา้สู่ยา่น“มาร์ค
กาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว่ิ์งผา่น จึง
เหมาะกบัการเดินเท่ียว และเป็นเมืองเดียวในสวิสท่ีทางเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคาคลุมแถมบางร้านยงัอยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย  
น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” 
เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชว์
ใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ 
สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแลต็ / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

 



 
 
พกัที่: METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัเจ็ดของการเดินทาง (7)   อนิเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง  
       เลาเทอบรุนเนน – น ้าตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง    
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหนา้ผา
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนัง่ 
รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป เปล่ียนขบวน
รถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้น
สู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟท่ีสูง
ท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็น Top of 
Europe  ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี” ท่ีมีอายเุก่าแก่
กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแขง็ท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของ
ของธารน ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็
อ่ิม ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีหอ้งนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่าย
ช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึก
จากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

 เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟือง สู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 

จากนั้ น โดยสารกระ เ ช้ าชมวิ ว เ ทือก เขาแอ ล์ป  (THE V-
CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 
นาทีเท่านั้น จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เดินทางถึง
เมืองลูเซิร์น(Lucerne) น าคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมือง
เก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น  



 
 

ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขต
เมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นทพ์ลทัซ์” 
อิสระกบัการเดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคยีง 
**กรณีท่ีห้องพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัพกัท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน** 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ
      ซูริค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าสวย
สุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทศันียภาพอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิและยอดเขาพิ
ลาตุส ท าใหว้ิวทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ขึ้นซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี
สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะ
เห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบน
เนินเขาตลอดสองฝ่ัง  ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค น าท่านขึ้นฝ่ัง ณ “เมือง
วิทซ์เนา” น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงได้
ช่ือว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสามารถขึ้นยอดเขาได้แห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อยา่ลืมฉัน” สัมผสักบัฉากจบท่ีแสนโรแมนติก บน
ยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จกักันในฐานะ “ราชินีแห่ง
เทือกเขา” โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซบักบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้แบบ 360 องศา น าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง 
“อาร์ธ-โกเดา”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวา
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ ริมฝ่ัง 
“แม่น ้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศ
กระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าคณะชม 
ความสวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่ง
น้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
กวา่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป  



 
 
จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแมท็ บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย์” หากมีเวลาใหท้่านได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) ซูริค – น ้าตกไรน์ – เดนิทางกลบั  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ *  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

12 – 21 ก.ค.65  155,900 155,900 155,900 30,900 

20 – 29 ก.ค.65 155,900 155,900 155,900 30,900 

05 – 14 ส.ค.65 155,900 155,900 155,900 30,900 

16 – 25 ก.ย.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

07 – 16 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 28,900 

12 – 21 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 28,900 

19 – 28 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 28,900 

*** ต้องการท่ีนั่งช้ันธุรกิจราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี *** 

กรุณาส ารองท่ีนั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า 
*** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุใหบ้ริการเพื่อปรับปรุงตูข้บวน ระหวา่งวนัท่ี 24 ต.ค.-10 ธ.ค.2565 ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัใหท้่านนัง่รถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกนักบักลาเซียร์ เอก็ซ์ เพรสแทน  



 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพจิารณาหรือไม่กต็าม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. น ้าด่ืมบริการตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั(1,000) ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 
 

 
***ทริปเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พกัในเมืองเซอร์แมท เน่ืองจากช่วงปีใหม่โรงแรม ณ เมือง
เซอร์แมทมีจ านวนจ ากดัและทางโรงแรมบงัคบัใหพ้กัอยา่งนอ้ย 4 คืน (เราจะปรับเปล่ียนไปพกัในโรงแรมในเมืองใกลเ้คียง) 



 
 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 
 

7. ในกรณีท่ีเกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 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 อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

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

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัท าการ) 

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

สองคน 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. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน  
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


