
 

 

จุดเด่นของรายการทัวร์สวสิฯ �� วนั 
�. เที�ยวชมสถานที�ท่องเที�ยวยงัคงบรรยากาศดั งเดิมของสวติเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzer land) 
4. นั�งรถไฟและรถรางชมววิ ขบวนที�มีชื�อเสียงของสวติเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน  
     4.� BERNINA EXPRESS TRAIN : รถไฟนาํเที�ยวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (มรดกโลก สวสิฯ-อิตาลี) 
     4.4 GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟนาํเที�ยวแบบพาโนรามาขบวนพิเศษ (เซนตม์อริทซ์-อนัเดอร์แมท)  
     4.I GORNERGRAT  TRAIN : รถไฟไต่ระดบัขึ(นชมววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จุดชมววิบนยอดเขากรอเนอร์แกรท   
     2.4 JUNGFRAU COG RAILWAY : พิชิตสถานีรถไฟที�อยสู่งที�สุดในยโุรป เตม็อิ�มกบัลานหิมะตลอดทั(งปี  
     4.Q RIGI KULM COG RIALWAY : ขบวนรถไฟฟั�นเฟืองไต่เขาสายแรกของสวติเซอร์แลนดสู่์จดชมววิหลกัลา้น 
    I.  นั�งกระเช้า  ชมววิพาโนรามา แบบ IVW องศา พชิิตสองเขา 

     I.� DIAVOLLEZZA: ไข่มุกเมด็งามแห่งที�ราบสูงแองเกอดินระดบัความสู่ 6,888 เมตรชมววิธารนํ(าแขง็ 

 



 3.2 V-CABLE CAR : จากสถานีไอกอร์ (Eiger) สู่สถานี กรุนด ์กรินเดลวาลด์ 
]. นั�งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที�ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที�สวยงาม 

Q. พกัในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพษิ ที�ได้ชื�อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 

c. ลิ มรสอาหารพิเศษ ที�ถูกคัดสรรมาในเพื�อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์
ท้องถิ�น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ  

เที�ยวสบาย  ๆกับรายการสวสิฯ �� วนั 

1. โรงแรมที�พกัแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั  
3. อาหารพื นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื�อลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พกัในสวติเซอร์แลนด์ ทั งรายการทวัร์  
7.  รวมค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  บริการนํ าดื�มบนรถโค้ช  
 

วนัพฤหัสฯที� IW ธ.ค.V](1)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั(น D แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทั วนั เวิลด ์ทวัร์ คอยอาํนวยความสะดวก 
 

วนัศุกร์ที� I� ธ.ค.V](4)  ซูริค – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – เซนต์ กัลเลน 
      เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์  
01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยเที�ยวบินที� TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลงัผ่านพิธีการดา้น

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม 

ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบราณ
เล็กๆ มีแม่นํ(าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง โดยมีฐานะ
ขึ(นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียง
สายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ
โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยื�นออกมาผนงันอก 
บา้นมีการวาดภาพสีนํ( าปูนเปียก fresco บอกเล่า



เรื�องราวต่างๆ เอาไว ้ นาํคณะเดินเที"ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีนํ.าพุอยู่
ตรงกลางจตุรัส กลางนํ.าพุมีอัศวินสวมเสื.อเกราะ
ยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่า
ประทั บใ จของที"นี"ไ ด้ เมืองนี .ไ ด้รับรางวัล The 
First Wakker Prize เมื"อปี 1972 ใ นฐานะที"
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี  
ท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” St.Gallen (73 
กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองที"ไ ด้ว่า
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง ศ า ส น า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี .กลายเป็นศูนย์กลาง
วงการแฟชั"นเสื.อผ้าของสวิส ตั(งอยูใ่นหุบเขาทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย นาํท่านเดินเที"ยวชมย่านเขตเมือง
เก่า ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค “นาํท่านเข้าชม ห้องสมุดแอบ
บีย์” Abbey Library ห้องสมุด ที"เก่าแก่ที"สุดใ นสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที"ใ หญ่ และเก่าแก่ที"สุด
แห่งหนึ"งของโ ลก ตั.งอยู่ภายใ นวิหารเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของห้องสมุดเก่าแก่ ที"
ได้รับการขึ.นทะเบียนมรดกโ ลกจากยูเนสโ ก้ ชม “โ ซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั�งเล่นพกัผอ่นที�ปูดว้ยพรมสี
แดงสุดเก๋ มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปปิ( งหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse  

เที�ยง   บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั(นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” 
(180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกี
ที�มีชื�อเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที�
แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบ
ล้อมเทือกเขาและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอัน
สวยงาม นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไปดว้ย
ร้านค้าและอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิว
ทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ อิสระชอ้ปปิ( งตามอธัยาศยั  / นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั  

คํ�า   บริการอาหารมื(อคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�: THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง(�) 
 
 
 
 
 
 



วนัเสาร์ที� � ม.ค.VQ(I) เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส(มรดกโลก) 

  นั�งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – เซนต์มอริทซ์ 
เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั(นนาํคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผา่นชนบทอนัหลากหลายที�สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอ

โว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนยก์ลางในหุบ
เขาเล็กๆ ผูค้นพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรม
ข อ ง บ้า น เ รื อ น ร ะ ห ว่ า ง ท า ง  ก็ ส ะ ท้อ น ถึ ง
บรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชันที�เป็นป่า
ผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศ
ตะวนัออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวนัตก โดย
ขอบฟ้าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีธารนํ( าแข็ง
และภูเขาที�ปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขาเบอร์นี
นา นําคณะนั�งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า

เอกซ์เพรส” ซึ�งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที�มีชื�อเสียงที�สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทศัน์ที�สวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญา้หมู่บา้นชนบทที�สวยงาม ผา่นเส้นทางหลายจุดที�ถูกประกาศ
ให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขา้มเทือกเขาแอลป์ที�ระดบัความสูง 7,390 ฟิต ผา่นหนึ�งในทิวทัศน์ที�สวยที�สุด

ของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถงึสถานีพอนเตรซินา(Pontresina) 
เที�ยง   บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั(นนาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดบัความสูง k,lmn เมตร ยอดเขานี(
เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งที�ราบสูงแองเกอ
ดิน (Engadin) ซึ� งตั(งอยู่ในแควน้กราวบึนเดน
(Graubünden) แควน้ที�เก่าแก่และยงัคงใช้ภาษา
โรมานซ์อยู่ กระเช้าจะนาํท่านขึ(นสู่ยอดเขาหิมะ
สูง 6,888 เมตรภายใน 68 นาที จากนั(นนาํท่านชม
ววิความสวยงามของยอดเขาแอลป์ตะวนัออก ที�มี
ยอดเขาที�สวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่น ยอด
เขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), โคร
ว า ท ส์ ซ  (Corvatsch), ไ ด อ า โ ว เ ล ซ ซ่ า 
(Diavolezza) และเขาลากลับ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่านจะเห็นธารนํ( าแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and 
Morteratsch Glaciers) ที�สวยงามอยา่งชดัเจนมีเวลาให้ทุกท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอย่างจุใจหรือเลือกซื(อ
สินคา้ที�ระลึกในตวัอาคาร ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโกร้้อนชมวิวสวยๆไดอ้ยา่งเต็มที� ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางลงสู่สถานีพอนเตรสซิน่า เดินทางเขา้สู่ที�พกัเมืองเซนตม์อริซท ์  

ค ํ�า   บริการอาหารมื(อคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�: THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง(4) 



วนัอาทิตย์ที� 4 ม.ค.VQ(])  เซนต์ มอริทซ์ – นั�งรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – อนัเดอร์แมท  

         เซอร์แมท – แทส 

เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั�งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier  Express (ช่วงการเดินทางที�สวยสุด

ของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมือง

เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท)  ผ่านชมภูมิ
ประเทศที�งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั(งอุโมงค์, 
สะพาน, หุบเหว, สวสิฯ แกรนด์แคนยอน และหุบ
เขาที�สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่าน
สามารถชมยอดเขาที�ปกคลุมด้วยธารนํ( าแข็ง
เจา้ของเส้นทาง Furka-Ober ralp-Bahn ที�พาด
ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสําคัญ

ระ หว่ า ง ท า ง  จะผ่านสะพ านข้าม ช่อ ง เข า 
(Landwasser Viaduct) ที�มีชื�อเสียงที�สุดของ
เส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.
yl8k โดยมีช่องโคง้รับนํ( าหนงัถึงหกช่อง และมี
ความสูงถึง 65 เมตร จากนั(นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัความสูงขึ(นเรื�อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (k,866 

เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ ์พาส (Oberalp Pass)  จากนั(นรถไฟจะค่อยๆวิ�งลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” 

Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที�น่ารัก  

เที�ยง   บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคารพื(นเมือง 

บ่าย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จากนั(นนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” 

Zermatt โดยรถโคช้ปรับอากาศและเส้นทาง

จะตอ้งผา่นอุโมงคฟ์ูร์กา้ พาส (Furka Pass) ที�
มีความยาวถึง ym,D8~ เมตร ที�สําคญัคือตอ้งเอา
รถโค้ชขึ( นโดยสารรถไฟเพื�อรอดอุโมงค์นี(  
จากนั(นรถโคช้จะวิ�งผา่นเมืองเล็กๆ จนกระทั�งถึง
เมืองแทส (Tasch) เราตอ้งเปลี�ยนพาหนะเป็น 
Shuttle Train (ใช้เวลา ym นาที) เนื�องจาก
หมู่บา้นเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต ์(นํ( ามนั) 
วิ�งในเมือง เซอร์แมทตากอากาศที�สวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั(งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น
เมืองซึ� งสงวนสถานที�ไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธิ�  โดยหา้มรถที�ใชแ้ก๊สและนํ(ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้
ที�มีไวบ้ริการนกัท่องเที�ยว ซึ� งท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางครั( งนี(  อิสระกบัการเดินเที�ยวชมเมือง
หรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั    *** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดใ ห้บริการเพื"อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง



วันที" 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิaใ นการจัดใ ห้ท่านนั"งรถไฟขบวนอื"นใ นเส้นทางเดียวกันแทน 

*** 

คํ�า  บริการอาหารมื(อคํ�า ณ ภตัตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี�ยนเป็นพื(นเมือง) 

พกัที�: SWISS ALPINE HOTEL ALLALIN / 
ADONIS HOTEL ZERMATT พกับนเมืองเซอร์แมท �WW%  

 

วนัจนัทร์ที� I ม.ค.VQ(Q)  แทส – เซอร์แมท – นั�งรถไฟ ขึ นยอดเขากรอเนอร์แกรท  
         ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเคอร์บาด  
เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั�งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ� งมีความสูงกวา่ 6,888 

เมตรเหนือระดบันํ( า ทะเล   ชมความงามของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอ
แกรต) ซึ� งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดับนํ( าทะเล ซึ� งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่
เ อื( อม  ชื� นชมกับทิวทัศน์ เหนือม่านเมฆ 
เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ� งปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขา
ทรงปิรามิดที�มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตา
จนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์นาํไปเป็นแบบเครื�อง
เล่นบิ�กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที�สวยงามยิ�งนกั  ไดเ้วลา
สมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั( น

ร ะ ห ว่ า ง ท า ง นํ า ท่ า น แ ว ะ ล ง ที� ส ถ า นี 
Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบ
ริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที�ท่าน
สามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ�ง 
ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดิน

ชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ นําท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซึ� งมีความสูง
กวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบันํ(าทะเล ซึ� งท่านสามารถเห็นอยู ่แค่เอื(อม  ชื�นชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที�สวยงามยิ�งนกั 

เที�ยง  บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 อิสระทุกท่านเดินชมเมืองเบทเทนแอล์ป ตามอธัยาศยั จากนั( นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองนํ( าแร่ลูเคอบาร์ด
(Leukerbad) เมืองน่ารักที�ตั( งอยู่ในหุบเขาแสน
สวยงามสุดบรรยาย นําท่านเช็ค-อินเข้าสู่ที�พกั
โรงแรมให้ท่ านได้มีโอกาสลงแช่นํ( าแ ร่ใ น 

LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมือง
ลอยเคอร์บาดนั(นเป็นเมืองนํ( าแร่ที�มีชื�อเสียงมา
เป็นพันปี  ตั( งแต่ยุคโรมัน ปัจจุบันเมืองลูเคอ
บาร์ดเป็นที�ตั(งของโรงแรมหรูและถนนคนเดินที�
น่ารัก เป็นเสน่ห์ดึงดูดเหล่าเซเลป, นักกีฬาและ
เหล่าไฮโซผูรํ้� ารวยในยโุรปและอเมริกามาใชบ้ริการในทุกๆฤดู เนื�องจากนํ(าแร่จะเป็นธรรมชาติแบบสุดๆ แลว้ยงัมี
การพิสูจน์จากวงการแพทยถึ์งการช่วยบาํบดัโรคไขขอ้ และบาํรุงผวิหนงัไดอ้ยา่งดี 

คํ�า   บริการอาหารมื(อคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�: HÔTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัองัคารที� ] ม.ค.VQ(V)  ลูเคอบาร์ด – หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล  
      มองเทรอซ์ – โลซานน์ – อนิเทอร์ลาเค่น   
เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั(นนาํท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเอเกิล (Aigle) นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอเกิล แห่งยุคกลาง ที�สร้างมาตั(งแต่
ปี ค.ศ.yD~m ผ่านศึกสงครามสมัยเบอร์กันดี 
ปัจจุบนัตวัปราสาทรายลอ้มดว้ยไร่องุ่น กวา้งไกล

สุดสายตา ตัวปราสาทมีความงดงามแบบยุค
กลาง หอคอยสูงตระหง่านถึงสามหอคอย 
ปัจจุบนัตวัปราสาทไดด้ดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์
ไวน์(Wine Museum) นาํท่านเดินชมประวติั
ความเป็นมาขององุ่นและไวน์ชนิดต่างๆ นํา

คณะออกเดินทาง สู่ เ มือง  “มองเทรอซ์” 

Montreux (y8 กม.) เมืองพกัผอ่นตากอากาศที�มีชื�อเสียงทั(งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ� ง ไดรั้บ

สมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี( เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบ

ที�ยาวถึง 15 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที�ระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซึ� งสร้าง

ขึ(นโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที�รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึ� งหลงั
ศตวรรษที� 13 เป็นที�ประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุแห่งซาวอย  



เที�ยง   บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมือง

พร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที�   ตั งอยู่บนฝั�งเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั(งแต่ศตวรรษที� 4 ใน
ส มัย ที� ช า วโร มันม า ตั( ง หลัก แหล่ ง อยู่ ริม ฝั� ง
ทะเลสาบ นบัตั(งแต่ศตวรรษที� 18 โลซานน์ยงัเป็น
เมืองที�สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก 
ตั( งแ ต่ค รั( ง ที� เส ด็จฯไปดูงา นและ ศึก ษา ด้า น
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที�ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลที� n และรัชกาลที� l) 
ในปี 2476-2488 ซึ� งมีพระชนนีเป็นผูน้าํครอบครัว
เพียงลาํพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที�
เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ จากนั(น
เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น จากนั(นนําคณะ
เดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของ
แบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั(งอยูร่ะหวา่ง
ทะเลส าบส อง แห่ง คือ  Thunersee แล ะ 
Brienzersee ท่ า ม ก ล า ง เ ทื อ ก เ ข า น้ อ ย ใ ห ญ่  
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือ
ชื�อ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

คํ�า  บริการอาหารมื อคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที�พกั  

 
พกัที�: Hotel Royal St Georges Inter laken - MGallery หรือระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัพุธที� Q ม.ค.VQ(c)   อนิเทอลาเค่น – นั�งรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถํ านํ าแขง็  
       เลาเทอบรุนเนน – นํ าตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น    
เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว นํ( าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ที�ไหลลงมาจากหน้าผา
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี(  จากนั(น

นั�ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที�ไดชื้�อ
ว่า “สถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยุโรป” เป็นพื(นที�
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป 

เปลี�ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี
ไคลน์ไชเด็ค”  ขึ( นสู่ความสูงถึง 6,D�D เมตร 
จนถึง “สถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยุโรป” ซึ� งไดรั้บ

การยกย่องว่า เป็น Top of Europe  ชม “ถํ า
นํ าแขง็ 1,000 ปี” ที�มีอายเุก่าแก่กวา่ y,888 ปี ชมงานแกะสลกันํ(าแขง็ที�สวยงามอยูใ่ตธ้ารนํ( าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพ

ความสวยงามและยิ�งใหญ่ของของธารนํ( าแข็ง 
Aletsch ที�ยาวที�สุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั(น
อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อิ�ม 
สําหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรร
ษการเกี�ยวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, 
ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและ
ร้านจําหน่ายของที�ระลึก ท่านสามารถส่งโปร
การ์ดถึงคนพิเศษเพื�อเป็นที�ระลึกจากยอดเขาแห่ง
นี(ไดอี้กดว้ย  

เที�ยง  บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นาํท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดล
วาล์วกรุนด์ ซึ� งใช้เวลาเพียง yk นาทีเท่านั( น / 

จากนั( นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น 
เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น(Lucerne) นาํคณะไป
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รําลึกถึง
การเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขา
แด่พระเจา้หลุยส์ที� 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่
ฝรั�งเศส นาํท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพาน
ไมค้าเปล” ที�มีชื�อเสียงที�สุดของลูเซิร์น ซึ� งเป็นสะพานไมที้�มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่นํ( ารุซซ์” (Reuss) 
ซึ� งสร้างมากว่า 660 ปี เพื�อเชื�อมเขตเมืองใหม่ในฝั�งใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝั�งเหนือ นาํท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณ



จตุัรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลทัซ์” อิสระกบัการเดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของ
ทะเลสาบลูเซิร์น ตามอธัยาศยั 

คํ�า  บริการอาหารมื(อคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�: Monopole Hotel / Astor ia Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดบัใกล้เคยีง 
**กรณีที�หอ้งพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการจดัพกัที� เมืองเวกกิสหรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

 

วนัพฤหัสฯที� V ม.ค.VQ(�)     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั�งรถไฟขึ นยอดเขาริกิ 
      ซุค – ชมเมือง – ซูริค   
เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นํ า ท่ า น  ล่ อ ง เ รื อ ท ะ เ ล ส า บ ลู เ ซิ ร์ น  ห รื อ 
ทะเลสาบเวยีวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี�พนัธ
รัฐ) ซึ� งไดชื้�อวา่สวยสุดในสวติเซอร์แลนด์มีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัที� D ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
มีความงดงามของทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทาํ
ให้วิวทิวทศัน์ดูงดงามยิ�งขึ( นซึ� งเป็นทะเลสาบที�
สวยงาม ตั(งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน 
ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื�อชมความงามของ
บา้นเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝั�ง ที�สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที�สุดแสนโรแมนติค นาํท่านขึ(นฝั�ง ณ 

“เมืองวทิซ์เนา” นาํท่านเปลี�ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ� งไดชื้�อวา่เป็นรถไฟฟันเฟืองที�สามารถขึ(นยอดเขาไดแ้ห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตาม
รอยละคร “อย่าลืมฉนั” สัมผสักบัฉากจบที�แสน
โรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ� งเป็น
เทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที�
รู้จกักนัในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที�
สูงที� สุด มีความสูงถึง y,~l~.m เมตร ซึ� งท่าน
สามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) ที�มีความสวยงามและซึมซับ
กบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆ  ของประเทศ
สวติเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 6�8 องศา  

เที�ยง  บริการอาหารมื(อกลางวนั ณ ภตัตาคารพื(นเมือง  
 จากนั(นนาํท่านสู่บริเวณ จุดชมววิ ใหท้่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรนาํท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา”  

นาํท่านชม “เมืองซุก” (6y กม.) เมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ที�รํ� ารวยมาก เนื�องจากบริษทั

ขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้นี(มากที�สุด ทาํใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้นี(ต ํ�าที�สุดในประเทศสวิส(อตัราการ



ครอบครองรถหรูมากที�สุด ในสวิส) จากนั(นนาํท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกวา่ m88 ปี นาํท่าน
เดินชมบริเวณริมทะเลสาบที�ทางรัฐบาลทอ้งถิ�นไดล้งทุนทาํจุดชมชีวิตสัตวน์ํ( าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลา
ชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี(  อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที�มีร้านคา้พื(นเมือง ของที�ระลึกรวมทั(งนาฬิกาสวิสฯ 
ราคาพิเศษกวา่แควน้อื�นๆ 

คํ�า  บริการอาหารมื(อคํ�า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัศุกร์ที� c ม.ค.VQ(�)     ซูริค – นํ าตกไรน์ – บ้านช๊อกโกแลตลนิด์ท – ชมเมืองซูริค  
เชา้  บริการอาหารมื( อเช้า  ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม  

 นําคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 

Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  

ชมความสวยงามของ “นํOาตกไรน์” (Rhine 

Falls) ซึ� งเกิดจากแม่นํ( าไรน์สายนํ( านานาชาติที�

สําคญัที�สุดในยุโรป แม่นํ( าแห่งนี( เกิดขึ(นจากการ
ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ�มจากเป็นลาํ
ธารเล็กๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนส
แตนท์ที�กั(นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์
กบัเยอรมนันี ส่วนที�ล้นไหลออกจากทะเลสาบ
คอนสแตนทก่์อกาํเนิดแม่นํ( าไรน์สายใหญ่ ไหล
ผ่านหน้าผาสูงชันที�เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น 
“นํOาตกไรน์ที�สวยงามที�สุดในยุโรปกลาง” จากนั(น

เดินทางสู่ Lindt Home of Chocolate (24 กม.) 
ตอ้นรับผูม้าเยือนดว้ยไฮไลต ์นํ( าพุช็อกโกแลต็
ที�ตั( งตระหง่านอยู่เหนือความสูงกว่า l เมตร 
สัมผสัโลกแห่งช็อกโกแลตดว้ยทุกความรู้สึก
ของคุณตั(งแต่การสร้างสรรค์และความสาํคญั
ทางวัฒนธรรมไปจนถึงการชิมช็อกโกแลต
แบบไม่จาํกดั  

เที�ยง  บริการอาหารมื( อกลางว ัน  ณ ภัตตาคาร
พื(นเมือง 

บ่าย นําท่านชม “เมืองซูริค” Zur ich ศูนยก์ลางการเงิน
,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ� งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี( ตั(งอยู่ริมฝั�ง 



“แม่นํ.าลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศ
กระจายตามบริเวณริมฝั�งทะเลสาบซูริค...นาํคณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี( มี
จุดเด่นอยู่ที�นาฬิกาซึ� งเป็นนาฬิกาที�มีขนาดใหญ่ที�สุดกว่าโบสถ์อื�นๆในยุโรป จากนั(นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเที�ยวชม
บรรยากาศเรียบแม่นํ( าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย์” หากมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเที�ยวชมบรรยากาศรอบๆ 
เมือง พร้อมชอ้ปปิ( งของที�ระลึกพื(นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั: SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัเสาร์ที� � ม.ค.VQ(�W)  ซูริค – สนามบินซูริค – เดนิทางกลบั  
เชา้  บริการอาหารมื(อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (47 กม.)  นําคณะเช็คอนิ และทาํ TAX REFUNED 
y6.ym เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที�ยวบินที� TG971\ 
 

วนัอาทิตย์ที� � ม.ค.VQ(��)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
8�.y8  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื�องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เนื�องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที�ทางคณะเดินทางในขณะนั(น เพื�อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั( นทั( งนี( การตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขบัรถ  

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ k ท่าน 

เด็กอายตุ ํ�ากวา่ yk ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ y ท่าน 

เด็กอายตุ ํ�ากวา่ yk ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ k ท่าน (เสริม

เตียง) 

พกัเดี�ยว 

IW ธ.ค.V] – W� ม.ค.VQ***  �V4,�WW �V4,�WW �Q�,�WW ]�,WWW 

ราคานี(ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ ym8 สวิสฟรังค ์ 
*** ตอ้งการที�นั�งชั(นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที� *** 

กรุณาสาํรองที�นั�งล่องหนา้อยา่งนอ้ย n สัปดาห์ เพื�อความสะดวกในการยื�นวซ่ีา 



 

อตัราค่าบริการนี รวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที�พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่น

แถบที�มีอุณหภูมิตํ�าและราคาโรงแรมจะปรับขึ(น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลที�ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี�ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารที�ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ�นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที�ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ **  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. นํ(าดื�มบริการบนรถโคช้ทุกวนั 
10.  ค่า QR CODE ( ท่านละ D8 สวิสฟรังค ์)สําหรับใชใ้นการเขา้รับบริการสถานที�ต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ 

(***รวมค่าบริการแลว้***) 
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั( ง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถนาํสัมภาระขึ(นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื�องดื�มและอาหารนอกเหนือจากที�ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีนํ(ามนัที�ทางสายการบินแจง้เปลี�ยนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ y88 บาท ต่อท่านต่อวนั(y,y88) ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั(นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ y8 วนั ซึ� งจะเกิดขึ(นไดก้็ต่อเมื�อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย y8 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ y8 ท่าน ซึ� งในกรณีนี(  ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั(งหมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีาและหกัค่าใชจ่้ายทั(งหมดที�เกิดขึ(นจริง 



3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี(  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที�นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื�องจากรายการทวัร์นี( เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั(งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั(งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื�นวซ่ีาของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผูส้ํารองที�นั�งครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื�องจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี�องบิน ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ y8 ท่าน จึงจะสามารถยื�นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ� ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว ซึ� งทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื�นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัคอยดูแล และ
อาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที�ใชใ้นการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่าน
ที�มีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั(น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ น
ดังต่อไปนี  

-  ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั(งสิ(นแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือตั�วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วนัยื�นวีซ่า ซึ� งตั�วเป็นเอกสารที�สําคญัในการยื�นวีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตั�วเครื�องบินถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที�ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน Dm-�8 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั�ว
ตามจริงเท่านั(น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 
k คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง y88% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี(แจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยดึค่าใชจ่้ายทั(งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเริ�มตน้ และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนนี(  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั(นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที�จะสาํรองยานพาหนะ 



7. ในกรณีที�เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกาํหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซึ� งการพิจารณาขึ(นอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั(น 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  68 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั(งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที�ตอ้ง 

การันตีที�นั�งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง y� – kl วนัขึ(นไป – เก็บค่าใชจ่้าย m8 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง y – ym วนั – เก็บค่าบริการทั(งหมด y88 % 

 

เอกสารที�ใช้ในการยื�นขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตวัที�สถานทูตเพื�อสแกนลายนิ วมือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางที�เหลืออายใุชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั(น ) 1.5 X 2.0 นิ(ว จาํนวน 3 รูป ขึ(นอยูก่บัประเทศที�จะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที�มีชื�อผูเ้ดินทาง อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนที�จะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้�อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ y ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั(น ส่วนบญัชีอื�นๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอื�นๆ สามารถยื�นแนบเพิ�มเติมได ้ทั(งนี( เพื�อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้�อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ชื�อใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาที�ท่านจะใชย้ื�นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที�มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ�ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั(ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ� งจดหมายตอ้งออกโดยที�วา่การอาํเภอ 
6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 



10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื�นคาํร้องใหม่ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั( ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั(งนี( ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ�มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศตามที�
ระบุเท่านั(น การปฏิเสธวีซ่าอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื�นขอวีซ่า
ท่องเที�ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ(นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั(งนี( จะคาํนึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


