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ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาชิลธอร์น 

เซนต์ มอริทช์ - ทีราโน่ - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - อันเดอแมท 

รถไฟเบอร์นินา - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์ - อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น - ซูริค   

ทะเลสาบเบลาเซ - เบลลินโซน่า - หมู่บ้านอีวัวร์ - หมู่บ้านเมอเรน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     

วันแรกของกำรเดินทำง          สนำมบินสุวรรณภูมิ  

20.30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่จำก

บริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง        สนำมบินสุวรรณภูมิ-ซูริค-สไตน์อัมไรน์-น้ ำตกไรน์-อัพเพนเซล-เซนต์ มอริทช์  

01.05 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 

07.50 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง เมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในสวิส และ
มีแม่น้ ำลิมมัตเป็นแม่น้ ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมือง
ศูนย์กลำงทำงธุรกิจ ธนำคำร และวัฒนธรรมของประเทศ… หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองปละศุลกำกร
เรียบร้อยแล้ว... 
น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองสไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN) (55 กม.)... เมืองเก่ำแก่ริมฝั่งแม่น้ ำไรน์ ที่ยังคงรักษำ

ควำมเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบรำณยุคกลำงอันสวยงำมเอำไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์....   

จำกนั้นน ำท่ำน ชมควำมยิ่งใหญ่และสวยงำมของน้ ำตกไรน์ (RHIEN FALLS) (22 กม.)... น้ ำตกท่ีใหญ่ที่สุดใน
ทวีปยุโรป เกิดจำกกำรที่แม่น้ ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ ำนำนำชำติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจำกต้นน้ ำในเทือกเขำแอลป ์
มำบรรจบบริเวณท่ีพ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลำยเป็นน้ ำตกท่ีสวยงำมมำก ตัวน้ ำตกมีควำมสูง 25 เมตร กว้ำง 
150 เมตร มีอำยุรำว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่ำนได้ชื่นชมธรรมชำติ และถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลึก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
 



 

 
 

 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL) (85 กม.)... เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองกำร์ตูนในนวนิยำย

ของชำวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขำอีเบนนำลพ์ (EBENALP) อยู่ทำงทิศตะวันออก

ของประเทศ ซึ่งใกล้กับประเทศลิคเค่น สไตน์ (LIECHTENSTEIN ) เป็นเมืองที่

รำยล้อมด้วยเทือกเขำแอลป์กับทุ่งหญ้ำที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้ำ

หลำกสี อำคำรบ้ำนเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่น

เฉพำะตัวด้วยจั่วหน้ำบ้ำนลักษณะโค้งมน…อิสระพักผ่อนถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย... 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเซนต์ มอริทช์ (ST.MORITZ) (160 กม.)... เมืองตำกอำกำศ และศูนย์กลำง

กีฬำสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกรำบึนเดิน (GRAUBÜNDEN) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และ

อยู่ทำงตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขำแอลป์ นอกจำกนี้แล้วเมืองตำกอำกำศ

แห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถำนที่แข่งขันกีฬำโอลิมปิกฤดูหนำวถึง 2 ครั้ง 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก LAUDINELLA หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สามของการเดินทาง    เซนต์ มอริทช์ -

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
......... น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟเมืองทีรำโน่  เพ่ือเดินทำงโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS 
......... น. น ำท่ำนนั่ง รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟสำยเก่ำแก่ที่สุด

ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริกำรตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟ

ด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสำรชมวิวแบบพำโนรำม่ำ ผ่ำนเขตใจ

กลำงเทือกเขำแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่ำนหุบเหว 

ล ำธำร โตรกผำ อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพำน196 แห่ง 

โดยเฉพำะสะพำนโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดท้ัง ถือว่ำเป็นเส้นสำยรถไฟที่วิว

ทิวทัศน์สวยที่สุดในโลกสู่ เมืองทิรำโน่  

......... น. ถึงสถำน ีเมืองทีรำโน่  (TIRANO) (162 กม.)...เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี 

เป็นเมืองชำยแดนระหว่ำงประเทศอิตำลี และสวิส ให้ท่ำนเพลิดเพลินตลอดเส้นทำงไปด้วยบ้ำนเรือนสไตล์อิตำ

เลียนริมทะเลสำบ และวิลล่ำเรียบหรูแสดงถึงฐำนะของผู้ครอบครอง เน้นควำมเรียบง่ำยท่ำมกลำงบรรยำกำศ 

 



 

 
 

 

แห่งธรรมชำติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ ำ น้ ำพุ ทะเลสำบ เนินเขำ ที่ล้อมรอบ ท ำให้ดูโดดเด่น…น ำท่ำนเดินเล่น

ชมเมือง ตำมอัธยำศัย 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูกำโน่ (LUGANO) (128 กม.)...เมืองริมทะลสำปที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระ

เดินเล่นริมทะเลสำบลูกำโน่ หนึ่งในทะเลสำบที่มีชื่อเสียงและสวยงำมของประเทศสวิส.... 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือเทียบเท่ำ 
****** เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำงของท่ำน กรุณำจัดเตรียมเสื้อผ้ำ และของใช้ที่จ ำเป็นใส่กระเป๋ำเดินทำงขนำดเล็ก เพ่ือพัก

ค้ำงคืนบนเซอร์แมท 1 คืน ในกำรเดินทำงวันรุ่งขึ้น ****** 
 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง     ลูกำโน่ - เบลลินโซน่ำ - อันเดอร์แมท - กลำเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเบลลินโซน่ำ (BELLINZONA) (28 กม.)...เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน  

และได้รับกำรขนำนนำมว่ำ เมืองแห่งปรำสำท ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของ แม่น้ ำทีชีโน (TICINO RIVER) โดย

ถัดข้ึนไปเหนือแม่น้ ำจะเป็นเทือกเขำแอลป์…ชมเมืองเบลลินโซน่ำ เมืองยุคกลำงที่มีกำรอนุรักษ์บ้ำนเรือนและ

หมู่ปรำสำทหลำยหลังไว้ได้อย่ำงดี โดยส่วนใหญ่เมืองจะประกอบด้วยปรำสำท เพรำะเมืองนี้มีปรำสำทขนำด

ใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ CASTELGRANDE, CASTELLO DI 

MONTEBELLO และ CASTELLO DI SASSO CORBARO 

น ำท่ำน ขึ้นชมปรำสำท CASTELGRANDE หรือปรำสำทหลวงของ

เมือง ….อิสระให้ทุกท่ำนตำมอัธยำศัย 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (82 กม.) เมืองเล็กๆน่ำรักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขำและเป็น
ชุมทำงสำยรถไฟ กลำเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสำยโรแมนติกที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
........น.  น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟสำยส ำคัญและสวยงำมที่สุดเส้นทำงหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำมว่ำ กลำเซีย

เอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ชั้น 2 ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงำมดุจ 



 

 
 

 

ภำพวำดของสวิสตอนกลำง  ชื่นชมกับขุนเขำที่สลับซับซ้อนสวยงำมเกินค ำบรรยำย ท่ำนจะได้เห็นบรรยำกำศ

แบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดินทำงนำนขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้เข้ำสู่

ธรรมชำติมำกขึ้นท่ำนจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ไม่รู้

เบื่อ ยิ่งช่วงรถไฟวิ่งอยู่บนเนินเขำ ท ำให้ได้เห็นบรรยำกำศ

ตัวเมืองด้ำนล่ำง และถ้ำมองไปด้ำนหน้ำเหมือนกับว่ำ

ก ำลังเข้ำไปใกล้ภูเขำหิมะหลำยๆลูกเรียงกันอยู่ ท่ำนจะตื่น

ตำตื่นใจ...  

......... น จนกระท่ังรถไฟกลำเซีย เอ๊กซ์เพลส เดินทำงถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจ
สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถำนที่ไว้ให้มีแต่อำกำศบริสุทธิ์ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊ส
และน้ ำมัน เข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถม้ำ ที่มีไว้บริกำรนักท่องเที่ยว ..... 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  POLLUX HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง       มองเทรอ - ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซำนน์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนสถำนีกระเช้ำลอยฟ้ำขึ้นสู่ ยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (KLEIN MATTERHORN) ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศสวิส ซึ่งมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตร เหนือ

ระดับน้ ำทะเล ตื่นตำตื่นใจกับยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น 

ซ่ึง  ท่ำนสำมำรถเห็นอยู่แค่เอ้ือม ชื่นชมกับทิวทัศน์

เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงำมของ

หิมะซึ่งปกคลุมยอดเขำตัดกับสีฟ้ำเข้มของท้องฟ้ำ ..น ำ

ท่ำนสู่ลำนหิมะอันกว้ำงใหญ่สนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะและชมบรรยำกำศของ ชมยอดเขำกอร์เนอร์กรัท 

(GORNERGRAT) ที่มีควำมสูงเหนือระดับน้ ำทะเล 3,286 เมตร ณ ที่นี ้ท่ำนจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของกำรชม

ยอดเขำต่ำงๆ ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนีย์น ำไปเป็น

แบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ BIG THUNDER ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงำมยิ่งนัก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 



 

 
 

 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) เป็นเมืองพักตำกอำกำศท่ีได้รับสมญำนำมว่ำเป็น ไข่มุก

ริเวียร่ำแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลำงของ

กำรศึกษำวิชำกำรโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับควำมนิยมสูงสุด  

แห่งหนึ่งของยุโรป..เข้ำชมควำมงดงำมของปรำสำทซีลอน 

(CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงต้ังอยู่บนจุดยุทธศำสตร์ที่ดีที่สุด 

และท ำเลที่งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) 

เป็นสถำนที่เคยคุมขังนักโทษกำรเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต  …. 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโลซำนน์ (LAUSANNE) (19 กม.) เมืองแสนสวยที่มีทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ ภูเขำ เนินเขำ

สลับกัน เมืองตำกอำกำศท่ีส ำคัญของสวิส ริมทะเลสำบเลอมังค์ เมืองทรงโปรดของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวเมื่อทรงพระเยำว์....ระหว่ำงทำงผ่ำนเมืองเวเว่ย์ (VEVEY) (7 กม.) เมืองที่ ชำร์ลี แชปลิน (CHARLIE 

CHAPLIN) ดำรำตลกระดับโลกได้มำใช้ชีวิตช่วงบั้นปลำยที่นี่ ..แวะถ่ำยภำพกับท่ีปลูกเรียงรำยงดงำมอยู่ริม

ทะเลสำบ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

ที่พัก  MOVENPICK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง      โลซำนน์-หมู่บ้ำนอีวัวร์-เบิร์น-เจนีวำ-อินเทอร์ลำเก้น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น ำท่ำน ชมตัวเมืองเก่ำสมัยโบรำณ ย่ำนช้อปปิ้งปลำซแชงฟรองซัวส์ มหำวิหำรนอทเทรอดำมอันเก่ำแก่ เริ่ม

สร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1718 และเป็นอำคำรแบบโกธิคที่ควำมสวยงำมติดอันดับยุโรปอีกด้วย ... 

น ำท่ำนชม สวนสำธำรณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อันเป็นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรง
พระเยำว์ และถ่ำยรูปกับศำลำไทย ที่รัฐบำลไทยส่งไปตั้งในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนอีวัวร์ (YVOIRE) (89 กม.) เมืองที่มีอำยุเก่ำแก่

กว่ำ 700 ปี ในยุคกลำงของยุโรป ที่ยังมีกำรอนุรักษ์เก็บรักษำปรำสำท 

ประตูเมือง และก ำแพงเก่ำแก่เอำไว้ และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำน 18 ที่

สวยที่สุดของฝรั่งเศส..  



 

 
 

 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) (151 กม.) …เมืองที่มีน้ ำพุมำกท่ีสุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุง

เบิร์น เมืองที่ได้รับต ำแหน่งมรดกโลกทำงด้ำนวัฒนธรรมที่องค์กำรยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ ชมมำร์คกำสเซ ย่ำน
เมืองเก่ำท่ีปัจจุบันเต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และร้ำน
เสื้อผ้ำบูติค เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต์จึงเหมำะกับ
กำรเดินเที่ยว ชมอำคำรเก่ำอำยุ 200 - 300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของ
เมืองนี้ ถนนครัมกำสเซ เต็มไปด้วยร้ำนภำพวำด 
และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำ 

ไซ้ท ์กล็อคเค่น อำยุ 800 ปีที่มี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ มหำวิหำรเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้ำส 
(ทำวน์ฮอลล์) เบเร็นกรำเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.)...เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อม
ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมืองท่ำมกลำง เทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอันลือชื่อ 
(ขึ้นอยู่กับสภำพดินฟ้ำอำกำศ) นำฬิกำดอกไม้ สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่ำงที่หลำย
คนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉำกถ่ำยท ำภำพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย”  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

ที่พัก  METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง     อินเทอร์ลำเก้น-ทะเลสำบเบลำเซ-ยอดเขำชิลธอร์น-หมู่บ้ำนเมอเรน-เลำเทอบรุนเน่น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำน เข้ำชมทะเลสำบเบลำเซ (BLAUSEE LAKE) (38 กม.) ทะเลสำบสีฟ้ำแสนสวยกลำงป่ำ
ของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสำบนี้น้ ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสำบของเอกชน ที่อยู่ในเขต 
BERNESE OBERLAND อยู่ระหว่ำงเมือง FRUTIGEN และ KANDERSTEG เป็นที่ๆใช้ไว้ส ำหรับ
เพำะพันธุ์ ปลำเทรำซ์ ด้วยควำมสวยงำมของทะเลสำบโดยมีจุดเด่นของสีน้ ำทะเลสำบมีสีน้ ำ
เขียวมรกตและมีควำมใสจนมองเห็นพื้นดินด้ำนล่ำงและสำมำรถมองเห็นปลำเทรำซ์แหวกว่ำย

ในทะเลสำบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่ำ BLAUSEE BLUE TROUT  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสำมำรถตกปลำเทรำซ์ได้
อีกด้วย  อิสระให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปกับทะเลสำบที่มีควำมสวยงำมแห่งนี้ 

 



 

 
 

 

........ น. น ำท่ำนเดินทำง สู่สถำนี STECHELBERG เพ่ือน ำท่ำนขึ้นเคเบิ้ลคำร์ สู่ยอดเขำ

ชิลธอร์น (SCHILTHORN) ซึ่งเป็นยอดเขำที่มีควำมสูง 2,970 เมตรจำก

ระดับน้ ำทะเล ระหว่ำงอยู่ในกระเช้ำเรำสำมำรถชมวิวทิวทัศน์รอบด้ำนได้อย่ำง

เพลิดเพลิน เป็นที่รู้จักข้ึนมำเนื่องจำกใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำหนังเรื่อง เจมส์

บอนด์ 007 ตอน ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนยอดเขำ PIZ GLORIA 
บ่ำย น ำท่ำนลงจำกยอดเขำโดยเคเบิ้ลคำร์.... น ำท่ำน ชมหมู่บ้ำนเมอเรน (MURREN) หมู่บ้ำนริมหน้ำผำที่สวยสุดใน  

สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขำเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้ำนที่คนสวิสฯต่ำงบอกว่ำที่นี่

สวยยังกับสรวงสวรรค์ หำกอำกำศดีท้องฟ้ำแจ่มใส ท่ำนสำมำรถชม 3 ยอดขุนเขำที่ตั้ง

ตระหง่ำนเหนือหมู่บ้ำนเมอเรน คือยอดเขำ EIGER,MONCH,JUNGFRAU 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเลำเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) (5 กม.) หมู่บ้ำน 

เล็กๆในหุบเขำที่แยกเป็นสองแพร่ง โดยมีฉำกหลังของหมู่บ้ำนคือน้ ำตกท่ีมีชื่อเสียงที่สุด

ชื่อว่ำ ชเตำบ์บำค (STAUBBACH) น้ ำตกท่ีมีควำมสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ ำตกที่ตกลงมำแบบม้วนเดียว

จบที่สูงที่สุดในยุโรป …อิสระเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย 

แล้วน ำท่ำนกลับสู่ เมืองอินเทอลำเก้น (INTERLAKEN) (20 กม.) อิสระให้ท่ำนเดินท่ำนเล่นชมเมืองตำม

อัธยำศัยทุกท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่มีร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำชื่อดังอำทิ 

ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้ำนขำยของที่ระลึก, มีดสวิส ร้ำนช็อคโกแลต เป็น

ต้น   

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษฟองร์ดู 

ที่พัก  METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่แปดของการเดินทาง   อินเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนกรินเดลวำลด์  เพ่ือเปลี่ยนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ีสถำนีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะน ำท่ำน

เดินทำงลอดอุโมงค์ท่ีชำวสวิส ได้ขุดเจำะไว้ที่ควำมสูงถึง 3,464 เมตร ....น ำท่ำนลงรถไฟสถำนีรถไฟที่สูงที่สุดใน 



 

 
 

 

ยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขำจุงเฟรำ จุดสูงสุดคือลำนน้ ำแข็งขนำดใหญ่เรียกว่ำ 

SPHINX  นักท่องเที่ยวหลำยๆคนบอกว่ำที่นี่สวยงำมดุจดินแดนแห่งสวรรค์ ..ชมถ ้ำน ้ำแข็ง (ICE PALACE) 

1,000 ปี ที่สร้ำงโดยกำรเจำะธำรน้ ำแข็งเข้ำไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ ำแข็งแกะสลักรูปร่ำงต่ำง จำกนั้นชมวิว

ทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลำนพลำโต PLATEAU และไม่ควรพลำดกำรส่งโปสกำร์ดจำกท่ีท ำกำรไปรษณีย์ที่สูง

ที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่ำงๆ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนยอดเขำ 

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (80 กม.) เมืองตำกอำกำศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...น ำท่ำน

ถ่ำยรูปกับอนุสำวรีย์สิงโตหินสัญญำลักษณ์ของทหำรสวิส และถ่ำยรูปกับสะพำนไม้โบรำณคำเปลและทะเลสำบ 

ลูเซิร์น….. 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 

ที่พัก  RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง                ลูเซิร์น - ซูริค - ประเทศไทย 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (52 กม.).....เมืองศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ กำรเงิน และกำรธนำคำร

ที่ส ำคัญและใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์….จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองซูริค เพ่ือเดินทำงกลับสู่ 

ประเทศไทย 

13.15 น.       ออกเดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 

วันทีสิ่บของการเดินทาง                ประเทศไทย 

06.10 น.  (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ….. 
**********  

 
หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 



 

 
 

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

 อัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

30 ม.ค.-8 ก.พ.//28 ก.พ.-8 มี.ค. 

27 มี.ค.-5 เม.ย.//17-26 เม.ย. 

8-17 พ.ค. // 12-21 มิ.ย. 

122,900.- 115,900.- 19,000.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้้ามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 
4. ค่ำหัวหน้ำทัวร์น ำเที่ยวตำมรำยกำร 
5. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  
6. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)  
ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  
ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
และกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 
1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น 
7. ค่ำทิป 



 

 
 

 
8. ค่ำน้ ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่ำน 
9. ค่ำวีซ่ำเช็งเก้น (หำกสถำนทูตได้ก ำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได้ กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำย

เกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 
10. น้ ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่ำน 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจัดท ำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข้ำแจ้งออกส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนักเกิน 
จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว , ค่ำ
กระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบก ำกับภำษ ี
4. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่ำบริกำร

พิเศษต่ำงๆ 
6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป  

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนกำรเดินทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดย

เหตุจ ำเป็นทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 



 

 
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้มำกกว่ำ 1 เดือนก่อนวันเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรท่ำนละ 3,000 บำท 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนตำมรำคำ
ทัวร์ (หมำยเหตุ – ผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตำมท่ีทำงบริษัทระบุข้อควำม
บำงอย่ำงในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำยกำรบิน
และบริษัทต่ำงประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้วทำงบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพ่ิมเติมจำกทำงบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตำมที่ทำงสำยกำรบินให้ระบุข้อควำมตำมเงื่อนไข
สำยกำรบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทที่ต่ำงประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำยกำรบินและ
บริษัทต่ำงประเทศ) ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว หรือค่ำตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำกรณีท่ีท่ำนยื่นวีซ่ำแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ

ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้

เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำง

รำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ

ล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง  

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ 



 

 
 

 

อำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ…. 

- หลังจำกท่ีมีกำรจองทัวร์และได้ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทหรือช ำระ

โดยตรงกับทำงบริษัท ทำงบริษัทจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินก ำหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทำง
เจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้ำสูญหำยหรือลืมไว้ระหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน ( ผู้ใหญ่ )  

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้ำต้องกำร 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ 

- ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้
ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ 

- ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และ 

- โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

 



 

 
 

 

- ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศ และเหตุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

- ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน เอำแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ำมำกลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือควำมสุขของผู้เดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำนภำยใน  

- 20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว
หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

- หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของ
ท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ



 

 
 

รวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถึงผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทำง ไม่ปฎิบัติตำมกฎระเบียบ

ด้ำนกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ 

ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท้าการ 
ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน้าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา
ได้ 

หมำยเหตุ: กำรยื่นวีซ่ำแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรยื่นวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี

จ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก ำหนดวันยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปยื่นวีซ่ำในวันที่ก ำหนด

ได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

 

คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาท้าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีคิวแล้วจะไปยื่น 1,500 
 



 

 
 

 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่

น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด(หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำร

ยื่นวีซ่ำด้วย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด กว้ำง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ ำนวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 

ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก) (ควำมยำวของหน้ำกรุณำวัดจำกศีรษะ

ด้ำนบนถึงข้ำงประมำณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1 ถ่ำยจำกด้ำนหน้ำโดยไม่สวมใส่สิ่งต่ำงๆบนใบหน้ำหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรำกฏบนภำพถ่ำย 
 

3. หลักฐำนกำรเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทำง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้ำท ำ

รำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ และหำกบัญชีกระโดด

เดือนต้องขอเป็น Statement เท่ำนั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสำยเลือดเดียวกัน 

หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น) 

3.2.1. ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้ำน 

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีฝำกประจ ำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐำนกำรท ำงำน  

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ 



 

 
 

 

สถำนทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตที่ยื่น) 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

- บัตรประชำชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ้ำมี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและ

มำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท ำจดหมำยชี้แจงว่ำท ำไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย 

ทั้งสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์รับย่ืนเป็นผู้เรียกเก็บ) 

 


