
 
 
 
 
 
 

 
บินตรงด ้วยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) : ข ึ�นเครื!องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG970 BKK(ส ุวรรณภูมิ) – ZRH(ซูริค) 01.50 – 07.50 

TG971  ZRH(ซูริค) – BKK(ส ุวรรณภมิู) 13.30 – 05.30+1 
**โหลดกระเป๋าส ัมภาระนํ�าหน ักไม่เกิน 20  ก.ก. (1ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื!องได้น ํ�าหน ักไม่เกิน D ก.ก. ** 

สะสมไมล ์ ROP ได้ 50% 
**เวลาบินอาจจะมีการเปล ี!ยนแปลงเล ็กน้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

✔รหสัทวัร ์ ll  GSZRH05    >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 
DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    (มีอาหารและเครื!อ งด ื!มบริการบนเครื!อ งบิน) 
22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั �น � เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  

THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการ
เช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 
DAY 2 สนามบินซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – นํ�าตกไรน์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น        (–/L/D) 
01.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงซูริค  ประเทศสวิส เซอร ์แลนด ์ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที�ยวบินที� TG970 ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบริการ** 
07.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกร ุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง 

และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี�ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรบัอากาศ  
จากนั �นนําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (SCHAFFHAUSEN) (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) ชมนํ�าตกไรน์ (RhineFall) นํ�าตกที�ใหญ่ที�สุดในยุโรปสวยงามและตื�นตาตื�นใจ เกิดจาก
แม่นํ�าไรน์ ท ั �งสายไหลผ่านหน้าผา กว้าง 150 เมตร จึงเป็นนํ�าตกขนาดใหญ่ที�สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านได้ชื�น
ชมความงามของนํ�าตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารเมน ูอาหารท้องถิ!น 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองอินเทอร ์ลาเก ้น (INTERLAKEN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ความหมาย
ตรงตวัที�แปลว่า “เมอืงระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงที�ต ั �งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (TUNE LAKE) และ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ (BRIENZ LAKE) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลงัด้วยเทือกเขา
เขยีวชะอุ่ม 



 
ค ํ!า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง เมนู ฟองด ูว์  
พกัที!  DU NORD HOTEL, INTERLAKEN ระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 3 กระ เช้า EIGER EXPRESS - ยอด เขาจุง เฟร า TOP OF EUROPE – เมือ งอิ เซล์ทวาลด์   

ล ่องเรือทะเลสาบ BRIENZ                (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เม ืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) เมอืงตากอากาศที�สวยงาม 
แถมพิเศษ!! พาขึ�นกระเช้าใหม่ล ่าส ุด EIGER EXPRESS เป็นกระเช้าสามขาที!ทนัสมยัที!สุดในโลก 
นําท่านโดยสารกระเช้า EIGER EXPRESS กระเช้าตวัใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที�ทนัสมยั
ที�สุดในโลกเป็นระบบผสมผสานของกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกันมคีวามมั �นคงต่อแรงลม โดย
จะนําท่านขึ�นจากสถานีกรินเดิลวลัท์ไปยงัสถานีอายเกอร์กลาเซียร์ EIGER GLACIER ในเวลาเพยีง YZ 
นาทีจากนั �นนําท่านโดยสารรถไฟต่อขึ�นสู่ยอดเขาจุงฟราว JUNGFRAUJOCH ที�ได้ชื�อว่าเป็น TOP OF 
EUROPE เมื�อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที�ปกคลุมด้วย
หิมะตลอดปีจากนั �นอิสระให้ท่านได้สมัผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่า
ระดับนํ�าทะเล _,�Z� เมตรเเละเมื�อปี คศ.abbY  องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื�นที�มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําคณะนั �งรถไฟท่องเที�ยวธรรมชาติ ขึ�นพชิิตยอดเขาจุงเฟรา ที�มคีวาม
สูงกว่าระดับนํ�าทะเลถึง YY,___ ฟุตหรือ _,�Z� เมตร ระหว่างเส้นทางขึ�นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารที�มี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร ์ค (JUNGFRAUJOCH) สถานีรถไฟที�อยู่สูงที�สุดในยุโรป (TOP 
OF EUROPE) เข้าชมถํ�านํ�าแข็ง (ICE PALACE) ที�แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนํ�าแขง็ลึกถึง _b เมตร   



 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

พาท่านชมวิวที� ลานสฟิงซ์ (SPHINX TERRACE) จุดชมวิวที�สูงที�สุดในยุโรปที�ระดับความสูงถึง _,571 
เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที�ถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารนํ�าแขง็ Aletsch Glacier ที�ยาว
ที�สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง aa ก.ม.และหนาถึง gbb เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน
กับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที�ไม่ควรพลาดกับการส่ง
โปสการ์ดโดยที�ทําการไปรษณีย์ที�สูงที�สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ�าเส้นทางเดิม ให้
ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที�สวยงามและแตกต่า ง กันจนถึง สถานีรถไฟ เมือ งลา วท์ เทอ บร ุน เ นิน 
(LAUTERBRUNNEN) 

นําท่านสู่ เม ืองอิ เซล ์ทวาลด์ (ISELTWALD) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ _b นาที) พาท่านถ่ายรูปกับ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ LAKE BRIENZ เป็นทะเลสาบสมีรกตที�เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ 
หนึ�งในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื�อง CRASH LANDING ON YOU 



 
 นําทุกท่านตามรอยซีรี�ย์ดงั CRASH LANDING ON YOU โดยการล่องเรือทะเลสาบ BRIENZ สุดโรแมนติค

จากท่าเรือ ISELTWALD ไปสู่ท่าเรือเมอืง INTERLAKEN ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 50 นาที 

 
ค ํ!า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  
พกัที!  DU NORD HOTEL, INTERLAKEN ระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 4  กรุงเบิร ์น – บ่อหมี – เวเว่ย์ – ศาลาไทย – ทาซ – เซอร์แมท       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ กร ุงเบิร ์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศซึ�งได้รับการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. Ymn_ นอกจากนี�เบิร์นยงัถูกจดัอนัดับอยู่ใน Y ใน 
Yb ของเมอืงที�มคุีณภาพชีวิตที�ดีที�สุดของโลกในปี ค.ศ.abYb นําท่านชม บ่อหมีส ีน ํ�าตาล (BEAR PARK) 
สตัว์ที�เป็นสญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น   



นําท่านชม มาร ์กาสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที�ปลอดรถยนต์ จึง
เหมาะกับการเดินเที�ยวชมอาคารเก่า อายุ abb-_bb ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที�ม ี
ระดบัสูงสุดของเมอืงนี� ถนนกรมักาสเซ ซึ�งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรมั อายุ mbb ปี ที�ม ี“โชว์” ให้ดูทุกๆชั �วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั�ง นําท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัโบสถ์ Munster สิ�งก่อสร้างทางศาสนาที�ใหญ่ที�สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ. 
Y�aY ประตูจะมภีาพที�บรรยายถึงการตดัสนิครั �งสุดท้ายของพระเจ้า   

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  
จากนั �นเดินทางต่อสู่เมอืง เวเว ่ย์ VEVEY (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที)  เมอืงสวยน่ารักที�ตั �งอยู่ในรัฐ
โวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมอืงต ั �งอยู่บนชายฝั �งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและ
ความมชีื�อเสยีงของเวเว่ย์มมีากขนาดว่านักท่องเที�ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุก
แห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมอีากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูป
กบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวองักฤษ มผีลงานสร้างชื�อเสยีงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็น
สถานที�พกักายใจในบั �นปลายของชีวิต 

 
 
   



ออกเดินทางสู่เม ือง มงเทรอซ์ MONTREUX (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองตากอากาศริม
ทะเลสาบเลอมงัค์ที�สวยงาม  
นําท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทชิลยอง CHILLON CASTLE (ด้านนอก)ปราสาทโบราณอายุกวา่ mbb ปี สร้าง
บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั �งแต่ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ์ซาวอยโดยมจีุดมุ่งหมายเพื�อควบคุม
การเดินทางของนักเดินทางและขบวนสนิค้าที�จะ สญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวิตเซอร์แลนด์ เนื�องจากเป็นเส้นทางเดียวที�ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งนี�จึง
เปรียบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึ�งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่งนี�จึงเป็นอนุสาวรีย์แห่งความ
เกลียดชงัของชาวสวิส ในปี ค.ศ.YZ_b เกิดการต่อต้านการเอารดัเอาเปรียบของราชวงศ์ซาวอย โดยมคีน
หนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา _ คน ได้เป็นผู้นําต่อต้าน แต่ท้ายที�สุดคนหนึ�งถูกจบัประหารชีวิต คนหนึ�งหนี
หายไป สว่นอีกคนหนึ�ง ถูกจบัขังคุกล่ามโซ่ไว้ที�ปราสาทชิลยองนานถึง � ปี ก่อนที�ราชวงศ์ซาวอย จะถูก
ทําลายอย่างส ิ�นเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.YZ_n  

 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ ประตูสู่ ZERMATT (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เพื�อเปลี�ยนการ 

 เดินทางเป็นรถไฟเพื�อเดินทางเข้าสู่เซอร์แมท  
นําท่านเปลี�ยนบรรยากาศ นั �งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมอืงที�ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ�งและเป็น
เมอืงที�ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพษิที�ดีของโลก เมอืงเซอร์แมท (Zermatt) เมอืงแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยม
ที�ได้รับความนิยมสูง เนื�องจากเป็นเมืองที�ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นํ�ามนั
เชื�อ เพลิง แต่ใช้แบตเตอรี� เ ท่า นั�น และยังมีฉากหลังขอ งตัว เมือ งเป็นยอดเขาแ ม ทท อร ์ฮ อ ร ์ น 
(MATTERHORN) ที�ได้ชื�อว่าเป็นยอดเขาที�มรูีปทรงสวยที�สุดในสวิส นําท่านชมเมอืงเซอร์แมท เมอืงสวรรค์
แห่งกีฬาสกี และการท่องเที�ยวในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็นเมอืงเล็กๆ ต ั �งอยู่ในหุบเขา Mattertal ในความสูงที� 
Ynab เมตรจากตีนเขา เป็นเมอืงที�มปีระชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื�นเมอืง คือ พนักงานโรงแรม
และร้านอาหาร ซึ�งรายได้หลักของเมอืงนี�มาจากการท่องเที�ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว  



 
* ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื�อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนที�เมืองเซอร์แมท 2 คืน เพื�อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน * 

ค ํ!า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น  
พกัที!  SCHLOSS ACTIVE & CBD SPA HOTEL, ZERMATT ระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 
 

DAY 5  ข ึ�นรถไฟ GORNERGRAT ส ู่ยอดเขา MATTERHORN – ท่องเที!ยวเมืองเซอร์แมท   (B/–/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั �งรถไฟไต่เขา “ ยอด เขากรอนเนอแกรต GORNERGRAT 

BAHN”  รวมค่ารถไฟแบบ ROUND TRIP แล้ว ซึ�งมคีวามสูงมากกกว่า _,bbb เมตรเหนือระดับนํ�าทะเล ชม
ความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ�งมคีวามสูงกว่า �,�gm เมตรเหนือ
ระดับนํ�าทะเล ซึ�งท่านสามารถเห็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอยู่แค่เอื�อม ชื�นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ 
เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ�งปกคลุมยอดเขาตัดกับสฟ้ีาเข้มของท้องฟ้ายอดเขาทรงปิรามิด
ที�มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูน วอลท์ ดีสนีย์ นําไปเป็นแบบเครื�องเล่นบิ|ก ธันเดอร์ 



BIG THUNDER ในสวนสนุกดีสนีย์ แลนด์ เต็มอิ�มทิวทศัน์ที�สวยงามโดยรอบ  

 
ไ ด้เวลาอันสมควรนําคณะเ ดินทา งลงจา กยอ ดเขา จากนั�นระห ว่า งทา ง นําท่านแวะลงสถ า นี 
ROTTENBORDEN ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (RIFFELSEE) ทะเลสาบบนเขาที�ท่าน
สามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ�ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นใน
ทะเลสาบอย่างงดงาม  

 



เทียง อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมอืงเซอร์แมทมเีวลาให้ คณะได้เดินชมเมอืงเซอร์แมทอย่างจุใจ  
นําท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมอืงเซอร์แมท ซึ�งมคีวามสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดบันํ�าทะเล ชื�นชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทศัน์อ ันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบที�สวยงามยิ�งนัก ให้ทุกท่านอิสระกับารเดินเที�ยวชมเมอืงที�สวยงามตามอัธยาศยั ภายในเมอืงจะมี
ร้านค้า ต่างๆ มากมาย ทั �งของฝากของที�ระลึก และนาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ 

  
ค ํ!า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น  
พกัที!  SCHLOSS ACTIVE & CBD SPA HOTEL, ZERMATT ระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 6 เมือ งเฟียส  – เคเบิ�ลคาร์ขึ�นสู่จ ุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น  – ธ ารนํ�าแข็งอเลิท ์ซ กลา

เซียร์ – เมืองล ูเซิร ์น – สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล         (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมอืงทาซ  
  นําท่านเดินทางสู่ เม ืองเฟียส FIESCH (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   

จากนั �นนําท่านนั �ง กระเช้าเคเบิ�ลคาร ์ขึ�นสู่จ ุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร ์น EGGISHORN ที�ระดบัความ
สูง 2,926 เมตร ซึ�งเป็นจุดชมวิวที�สามารถมองเห็นความงามของธารนํ�าแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ ALETSCH 
GLACIER ที�ได้รบัการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  
(หากอากาศเปิดท่านจะสามารถมองเห็นธารนํ�าแขง็ได้อย่างชดัเจน) 
อิสระให้ท่านได้ชื�นชมความงามของจุดชมวิวแองกิสฮอร์น และธารนํ�าแขง็อเลิท์ซกลาเซียร์ 



 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น 
 หลักจากนั �นก็นั �งกระเช้ากลบัสู่เมอืงเฟียส เพื�อเตรียมเดินทางต่อสู่เมอืงเมืองลูเซิร์น 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ เมืองล ูเซิร ์น (LUCERNE) (ระยะทาง Yaa กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  
เมอืงท่องเที�ยวยอดนิยมอนัดบัต้นๆของสวิสเซอร์แลนด์ ที�ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา    

 จากนั �นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE) ที�แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื�อ
เป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที�เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั �งเศสเมื�อปี ค.ศ.Yg�a 
ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึ�งมคีวามยาวถึง ab� เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นํ�ารอยส์ (Reuss 
River) อนังดงามซึ�งเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที�มหีลังคาที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป 
สร้างขึ�นเมื�อปี ค.ศ.Y___ โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
จากนั �นให้ท่านได้อิสระเลือกซื�อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื�องหนัง,   มดีพบั, นาฬิกายี�ห้อดงั อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 



 
ค ํ!า อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
พกัที!  AMERON FLORA HOTEL, LUCERNE ระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 7  ข ึ�นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา – เม ืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนน 
  บานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตินเนอร์กาส     (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เม ือง ARTH-GOLDAU เมอืงน่ารักริมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเมอืงเล็กๆ ที�มคีวามเป็น 
  ธรรมชาติอากาศดี...แล้วนําท่านนั �งไฟรถไต่เขา RIGI ถือเป็นรถไฟไต่เขาที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป จากความสูง 
  จากระดบันํ�าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (RIGI KULM) เป็นที�รู้จกักันในฐานะ ราชินีแห่งเทือกเขา (MONS 
  REGINA) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื�นๆ ได้รอบ 360 องศา อิสระชมวิวแบบพาโนรามา 
  โอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบลูเซิร์น (LUZERN) และ ซุก (ZUG) 
  นําท่านลงจากยอดเขาโดยรถไฟ  จนกระทั �งถึง VITZNAU 

 
  จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมอืงใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
  รวมทั �งยงัเป็นศูนย์กลางทางการธนาคาร การเงนิ และตลาดหลกัทรพัย์ที�ใหญ่เป็นอนัดับ4ของโลก  

นําท่านชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมัยกลาง และมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอสมุนเตอร ์ 
(GROSSMUNSTE CHURCH)  ซึ�งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูริค ถ ัดมาคือโบสถ์อีกแห่งหนึ�ง มีชื�อว่า 
PETERSKIRCHE หรือ ST.PETER’S CHURCH โดยด้านบนสุดเป็นที�ตั �งของหน้าปัดนาฬิกาที�ใหญ่ที�สุดใน



โลก และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์ (FRAUMUNSTER ABBEY) ที�มหีน้าต่างกระจกสอีนัสดใสสวยงาม อิ ส ร ะ
ท่านเดินเล่นชมเมอืงตามอธัยาศัย 

 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 
 นําท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร ์ดอร ์ฟ (NIEDERDORF) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมอืงซูริค เป็นเขต

ปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั�นยงัเป็นแหล่งของเก่าชั �นเยี�ยม 
มีร้านค้าจําพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจํานวนมาก นําท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
(BAHNHOFSTRASSE) เป็นย่านธุรกิจการค้าสําคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ Y.� กิโลเมตร เป็นถนน
ที�เป็นที�รู้จกัในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ�งที�มสีนิค้าราคาแพงที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ตลอดสองข้าง
ทางล้วนแล้วแต่เป็นที�ตั �งของห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าอญัมณี ร้านเครื�องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับ
หรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (AUGUSTINERGASSE) ถนนเก่าแก่สาย
เล็กๆ ที�ม ีมาตั �งแต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที�ตั �งของอาคารบ้านเรือนที�ม ีหน้าต่างไม้แกะสลัก 
สร้างขึ�นจากช่างฝีมอืในยุคกลาง 

ค ํ!า  อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
พกัที!  MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORT ระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 

 

DAY 8 สนามบินซูริค          (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.30  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค  ประเทศสวิสเซอร ์แลนด์ เพื�อให้ท่านได้ทํา Tax Refund 
  และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ 
13.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที�ยวบินที� TG971 ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบริการ** 
 



DAY 9  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                   (มีอาหารและเครื!อ งด ื!มบริการบนเครื!อ งบิน) 
05.30  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
  ประทบัใจ 
 
 

** หากล ูกค้าทา่นใดที!จาํเป็นต้องออกตั jวภายใน (ต ั jวเคร ื!องบิน , ตั jวรถทวัร ์ , ต ั jวรถไฟ)  
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั jวเนื!องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี!ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื!อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

m-n ทา่น  
อตัราท่านละ 

o เด ็ก m ผ ูใ้หญ่  
เด ็กมีเตียง 

(อายุไม่เกิน om ปี) 
ท ่านละ 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 
เด ็กไม่ม ีเตียง 

(อายุไม่เกิน om ปี) 
ท ่านละ 

พกัเด ี!ยว 
เพิ!ม 

อตัรา 
ท่านละ 

11 – 19 เมษายน 66 
BKK–ZRH(TG970) 
ZRH–BKK(TG971)   119,999 119,999 115,999 22,500 

12 – 20 เมษายน 66 BKK–ZRH(TG970) 
ZRH–BKK(TG971)   119,999 119,999 115,999 22,500 

**รวมค่าทิปไกด ์+คนขบั และ ค่าวีซ่าเช้งเก้นเร ียบร้อยแล ้ว (ในกรณีที!ม ีวีซ่าแล ้ว ลดไปท่านละ p,qqq )บาท** 

 
** ราคาเด ็กอายุไม่ถึง m ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท **  (ไม่ม ีที!น ั !งบนเครื!องบิน) 

 
อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี�ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 

เที�ยวหนึ�ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื�องบิน ตามที�

ตามที�ตารางอตัราค่าบริการระบุ 
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เครื�องบิน โดยมีน ํ�าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื!องบินได ้น ํ�าหนักไม่เกิน D ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวน

ชิ�น แต่ท ั �งนี�เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ท่าน(ตามเงื�อนไขของสายการบิน)  
- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  



- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าเบี�ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข
ตามกรมธรรม์) 

- ค่าวีซ่าเชงเก้น + ค่าบริการยื�นวีซ่า (หากมวีีซ่าแล้วลดไป 5,000 บาท) 

- ประกนัการเดินทางวงเกิน 1,500,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ+หวัหน้าทวัร์ 

 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าส ัมภาระที�มนีํ� าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั �นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 
 

เงื!อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย _b วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 40,000 บาท และตัดที�นั �งการจอง

ภายใน a ว ัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี� กรุณาชําระเงินในaวันถ ัดไป ก่อนเวลา Yn.bb น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิ �ไปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  
- ชําระส่วนที!เหล ือทั �งหมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที�ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 



 

เงื!อนไขการยกเลิก และ เปล ี!ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ nq วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที!เกิดขึ�นจริง  

ในกรณีท ี!วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน wp วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง op-mx วนั ค ืนเงิน pq%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า opวนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  

- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งส ิ�น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย aY วนั ก่อนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที�เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั�งส ิ�น 

-  

เงื!อนไขส ําคญัอ ื!นๆที!ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ�นตํ�า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�

เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง



สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย _ ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ �

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั�งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย g 

ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทัวร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื�อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง  
- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย _ หรือ g วนั ก่อนออกเดินทาง 
- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า n เดือน ณ วนักลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ Y-a ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน

บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ � ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ใน



การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั�น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ �ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  
- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ _ ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 
- ขอสงวนสทิธิ �การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งส ิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั �น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  



- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื!อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว ่าท่านได ้ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี �แล ้ว* 

** ขอขอบพระค ุณทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั�น) ฉบับจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และมีหน้าว่างไม่ตํ �ากว่า   หน้า 
พรอ้มทั$งพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถา้มี) 

2. รูปถ่ายสี พื$ นหลังสีขาว จํานวน   รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ�งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 
ใบหูและคิ$ วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึง
ศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-80% ของ
ภาพอย่างชัดเจน 

3. หลักฐานการทาํงาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน H เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที�มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที�อยู่ 
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานราชการ   

• กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ หรือ จดหมายชี$ แจงตนเองเกี�ยวกับการ
เกษียณอายุ 

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี$ แจงตนเองเกี�ยวกับหน้าที�การงาน 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ  
 

เอกสารประกอบการยื3นขอวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 



(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน HL วนั นับจากวนันัดยื�นวีซ่า จดหมายต้องเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั$นและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรพัย์ เป็นหลักเท่านั$น   

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 
 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร 
อัพเดทยอดเคลื� อนไหววนัที� เป็นปัจจบุันไม่เกิน #$ วนั นับจากวนัที� นัดยื� นวีซ่า  

5. สําเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลัง 6 เดือน (ถา้มี) 
6. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบา้น 
7. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 
8. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ / ใบเปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี) 
9. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเ้ดินทางอายุตํ�ากว่า  L ปีบริบูรณ์) 
 

เอกสารเพิ3มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต ํ3ากว่า <= ปีบริบูรณแ์ละไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดา 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื3น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่า
การเขตหรืออําเภอเท่านั$น และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั$น และใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั$น และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื�อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.AB) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

• สําเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
 

กรณีรับรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครัว  
(เกี�ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านั$น บิดามารดา,บุตร,พี�น้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดังนี$  

• หนังสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื3อเจา้ของบัญชี(ผูรั้บรอง) 

และตอ้งระบุชื3อผูถู้กรับรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า (สะกดชื�อ-

นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งมีตราประทับจากธนาคาร 
อัพเดทยอดเคลื� อนไหววนัที� เป็นปัจจบุันไม่เกิน #$ วนั นับจากวนัที� นัดยื�นวีซ่า  



***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั�น*** 

• เอกสารเพื�ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบัตร 
 
หมายเหตุ: 

• ผูส้มัครตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยยื์�นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื�อสแกนลายนิ$ วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ โดยประมาณ QL-QR วนัทําการ 

• ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี ว่าสามารถใชย้ื�นได้หรือไม่ ทั$งนี$ รูปถ่าย
ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที�ศูนยย์ื�นวีซ่าเท่านั$น หากทางศูนยย์ื�นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่าน
โปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื�นวีซ่า  

• หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื�นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผูส้มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ดังนั$น
หากท่านมีความจําเป็นในการใชพ้าสปอร์ตเพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารที�ต้องรับรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 


