
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13333 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ชาร์ฟฮาวเซ่น - น า้ตกไรน์ - วาดุส - น่ังรถชมววิไฟสายกลาเซีย เอ๊กซ์เพลส - อนัเดอร์แมท  
เซอร์แมทซ์ - น่ังรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต - ทะเลสาบริฟเฟิลซี - ทะเลสาบบลูซี 

 อนิเทอร์ลาเค่น - ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซุก - ซูริค 
*** บินตรงไฟล์เช้าถึงเยน็เข้าพกัโรงแรมก่อนเทีย่ว - พกัเมืองเซอร์แมท 100 % *** 

ก าหนดการเดินทาง 
19-26 ก.ย.//11-18 ต.ค.//23-30 ต.ค.//01-08 พ.ย.//18-25 พ.ย.//01-08 ธ.ค.//05-12 ธ.ค. 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที1่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวติเซอร์แลนด์) 
10.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินสวิส แอร์ (Swiss Air) เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.05 เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวสิ แอร์ เทีย่วบินที ่LX181 (บินตรงสู่สวสิ) 
19.10 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดิน

ทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่:   Dorint Airport Hotel / Park Inn Hotel By Radisson หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่2   ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – วาดุซ – บาดรากาซ – คูร์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงาม
ของ “น า้ตกไรน์” Rhinefalls ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจาก
การละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธาร
เล็กๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้น
พรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนั ส่วนท่ีลน้
ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์
สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิด
เป็น “น า้ตกไรน์ทีส่วยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein 
โดยมีฐานะข้ึนกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณ
เล็กๆ มีแม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สาย
หลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่
โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยื่นออกมา ผนงันอก
บา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก(fresco) บอกเล่าเร่ืองราว
ต่างๆ เอาไว ้โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง มีน ้ าพุอยูต่รงกลางจตุรัส กลางน ้ าพุมีอศัวิน 
สวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได ้เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First 
Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองวาดูซ” Vaduz เมืองหลวง

ของประเทศลิคเค่นสไตน์ ประเทศท่ี “เล็กท่ีสุด” ในทวีปยุโรป 
ตั้ ง อยู่ ใ จกลางของทวีปยุโรประหว่ า งออส เต รีย  และ
สวิต เซอร์แลนด์  น า ท่ านถ่าย รูปด้ านนอกกับปราสาท
วาดุซ (Vaduz Castle) เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านผ่านชมเมืองบาดรากาซ Bad Ragaz เมืองนี้
ห่างจากเมืองวาดุซ ประมาณ 16 กม.และนักท่องเท่ียวมากมายต่างเดินทางมา เพื่อช่ืนชมความงดงามของภูมิ
ประเทศ เป็นเมืองสงบเงียบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองคูร์ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Sommerau Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  คูร์ – ลูกาโน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – เบลลนิโซน่า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ 
ผา่นชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง5
ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขา
และทะเลสาบ น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ 
เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยูท่างใตข้อง
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซ่ึง
เป็นศูนยร์วม เช่น แว่นตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั 
รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์
แนมช่ือดงัอาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, 
Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, 
Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือของอธัยาศยั 

บ่าย อสิระอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านชมเมือง เบลลินโซน่า (Bellinzona) Unesco World Heritage เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน 

เ มือง ท่ีได้ รับการขนานนามว่า  " เ มืองแห่ง
ปราสาท" น าท่านข้ึนลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชม
วิว ท่ีสวยงามของตัว เ มือง (ขอสงวนสิท ธ์ิ
เปล่ียนเป็นเดินข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท าการ) โดยตวั
เมืองตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของแม่น ้ าทีชีโน 
(Ticino River) โดยถดัข้ึนไปเหนือแม่น ้ าจะเป็น
เทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า 
ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ 
เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Bellinzona Sud Hotel / Hotel & Spa Internazionale หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4   เบลลนิโซน่า (ชมเมืองมรดกโลก) – อนัเดอร์แมท 
 น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – พกัเมืองเซอร์แมท    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอนัเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม หากมีเวลา อิสระให้

ท่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (เส้นทางสวยท่ีสุด) ผา่น
ชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขา
แอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, 
สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ี
สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ย
ธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง Furka-
Oberralp-Bahn ท่ีพาดผ่านในกลาง
เทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมือง
ตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บน
ดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์น  สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดย
ห้ามรถท่ีใช้แก๊สและน ้ ามันเข้ามา 
นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าท่ีมีไว้
บริการนักท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะ
ประทับจากประสบการณ์ในการ
เดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั ** ขบวนรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพลส จะหยุดให้บริการ
เพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-14 ธ.ค. 62ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการจัดให้ท่านน่ังรถไฟ
ขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกนัแทน** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Antares Hotel หรือระดับใกล้เคยีง*** คืนนี้กรุณาเตรียมเส้ือผ้าพร้อมของใช้จ าเป็นใส่กระเป๋าใบเล็ก

ส าหรับค้างคืน 1 คืน ทีเ่มืองเซอร์แมท เน่ืองจากรถโค้ชไม่สามารถเข้าเมืองเซอร์แมทได้ และบางโรงแรมอาจไม่มี
ลฟิท์บริการ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่5   เซอร์แมท – กรอนเนอแกรต – ทะเลสาบริฟเฟลซี – อนิเทอลาเค่น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “เมืองเซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร 

(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมือง ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มี
แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้แก๊สและ
น ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้าท่ีมีไวบ้ริการ
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ซ่ึ ง ท่ า น จ ะ ป ร ะ ทับ จ า ก
ประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกับ
การเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย // น าท่าน
เดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่าน
ได้ ต่ืนตาต่ืนใจกับการน่ังรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ 
“ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 
3,000 เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบั 
วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ กับลานหิมะ 
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ “ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวน
สนุกดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก...ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา 
จากนั้นระหวา่งทางน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบ
บนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม 

 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบน้ีเป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยู่ในเขต Bernese 

Oberland ระหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้ว้
ส าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบ
โดยมีจุดเด่นของสีน ้ าทะเลสาบสีน ้ าเขียวมรกตและมีความใสจน
มองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกวา่ย
ในทะเลสาบอกดว้ย จนไดข้ึ้นช่ือวา่ Blausee Blue Trout โดยยงั
เปิดให้นกัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมือง



อินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า อสิระอาหารม้ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  City Oberland Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  อนิเทอลาเค่น – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี 
 เลาเทอบรุนเนน – น า้ตกชเตาบ์บาค – แองเกลเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติแห่งแรก

ของยโุรป น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงามของสวิส เซอร์แลนด์ แล้ว
เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี“ สถานีไคลน์ไช
เด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ี
ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร
สู่ “สถานี รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุง
เฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูง
กวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยก
ย่องว่าเป็น Top of Europe น าท่านชม “ถ ้า
น า้แข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่แกะสลัก
ให้สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระ
ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น า ท่ านเดินทางโดยรถไฟลงจากยอดเขา

จนกระทั่งถึง “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์”
Lauterbrunnen หมู่บา้นในหุบเขาท่ีเงียบสงบ 
ได้ช่ือว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูท่ีชันท่ีสุดในโลก 
สัญลกัษณ์ของหมู่บ้านน้ีจะเป็น “น ้ าตกชเตาบ์
บาค” (Staubbach Falls) น ้ าตกท่ีสวยเป็นอนัดบั
ต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 
เมตร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองแองเกลเบิร์ก 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Focus Hotel Sursee หรือระดบัใกล้เคยีง 

 



วนัที่7 แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern  เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน าท่านไป

ถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวติของทหารสวสิฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 
16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดิน
ชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้ท่ีมี
หลั ง ค า ค ลุ ม ตลอด  ทอดตัว ข้ า ม  “แ ม่น ้ า
รุซซ์”(Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือม
เขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่าในฝ่ัง
เหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม 
อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโก
แล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด
คื อ  น า ฬิ ก า ยี่ ห้ อ ต่ า ง ๆ ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง
สวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกา
ช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี 
ฯลฯ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก เมืองซุกเป็น
ทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกัน เป็น
แควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมา
เปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อัตรา
การเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิสฯ)ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินใหท้่านไดมี้เวลาในการท าภาษีก่อนข้ึนเคร่ืองเดินทางกลบั 

17.55 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่LX180 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 
วนัที่8   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
09.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

19-26 ก.ย. 2562 67,900 67,900 67,900 18,900 

ต.ค. 2562 71,900 71,900 71,900 18,900 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 18,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 





 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ วนัละ 2 ยูโร / ท่าน (14 ยูโร) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาสวสิ หรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา 4,000.- บาท 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามาใน
โรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน)  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 



 


