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WINDY AND SNOWY  
อติาลี สวติเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 63 

เร่ิมต้นเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – มลิาน – เบอร์กาโม – เวนิส เมสเตร้  

วนัท่ี 3. เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า – โคโม ่

วนัท่ี 4. โคโม ่– ทะเลสาปโคโม ่– ลกูาโน่ – FOX TOWN OUTLET – แทซ  

วนัท่ี 5. แทซ – เซอร์แมท – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – บริก  

วนัท่ี 6. บริก – นัง่รถไฟ Car Train – คนัเดอร์สเตค็ – อนิเทอลาเกน 

วนัท่ี 7. อินเทอลาเกน – จงุเฟราว์ด – เบร์ิน 

วนัท่ี 8. เบร์ิน – ลเูซิร์น – ลอ่งเรือทะเลสาปลเูซิร์น – ซูก – ซูริค  

วนัท่ี 9. ซูริค – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าท่ี
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม – เวนิส เมสเตร้ 
00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมลิาน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 940  
07.10 น. ถึงสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอิตาลี น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสู่ตวั

เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ 
เอ็มมานเูอล ท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาตหิวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศลิปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอ
นาร์โด ดาร์วนิซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่  
**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป เดนิทางถึงเวลา 07.35 น.** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองส าคญัของอิตาลีตอนเหนือ ได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมือง

มรดกโลกโดยยูเนสโก้ (UNESCO World Heritage Site) ด้วยความสวยงามของเมืองท าให้มีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็น
อนัดบัสองรองจากมิลาน โดยเมืองนีแ้บ่งเป็น เมืองใหม่ด้านล่าง ซิตต้า บาซซ่า (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศนูย์
รวมการเงิน การค้า ของเมือง น าท่านขึน้สู่เมืองเก่าด้านบนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาซิตต้า อัลต้า (Citta Alta หรือ Upper Town) 
เป็นเมืองเก่าท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ตวัเมืองโอบล้อมด้วยก าแพงเมืองท่ีป้องกันการรุกรานจากข้าศึกในอดีต น าท่าน
เข้าสู่จัตรัุสกลางเมือง Pizza Vecchia รายล้อมไปด้วยอาคารท่ีส าคญัและสวยงามมากมาย มีน า้พุตัง้อยู่ใจกลางจัตรัุส 
ถ่ายรูปกบัอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เข้าชม
หอบพัติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจ าเมืองท่ีสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในท่ี
ตกแตง่อย่างวจิิตรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหลา่เทพตา่งๆ (วนัอาทิตย์ และ วนัท่ีมีพธีิกรรมทางศาสนา จะไมส่ามรถเข้าชมด้านใน
ได้ จะเป็นการถ่ายรูปด้านนองแทนเท่านัน้) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่เมือง
หลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถกูสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเลก็ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็น
สว่นหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสดุ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEDBANK VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า – โคโม่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน
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เซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์

โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)     
ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอก
เป็นครัง้สดุท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพ านัก
ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสดุในยุโรป” จัตรัุสถูกล้อมรอบ
ด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ 
จากนัน้อิสระให้ท่านได้มีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, 
เลือกซือ้สนิค้าของท่ีระลกึตามอธัยาศยั อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน่, หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ี
เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720  จากนัน้น าท่านลอ่งเรือกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 
บ่าย จากนัน้น าท่านลอ่งเรือกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร้ เพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดบั 2 รองจากเวนิส 

ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี คศ. 2000 
อีกทัง้วลิเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ
และของโลกยงัใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เม่ือปี 
ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต  จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตรัุสกลางเมืองท่ีคึกครืน้มี
ชีวติชีวา พาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก สร้างขึน้เม่ือ
ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 1 โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแตมี่ขนาดเลก็กวา่ ซึ่งปัจจุบนัยังคงมีการเปิด
แสดงโอเปร่าหรือคอนเสร์ิตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกบับ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนตกิท่ีจเูลียตเฝา้รอคอยพบโรมโิอทกุค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปัน้ส าริดขนาดเท่าตวัจริง
ของจเูลียต จากนัน้น าท่านเดนิสู่เมืองโคโม่ (COMO) แห่งแคว้นลอมบาร์เดีย เมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ของ ทะเลสาปโคโม่ LAKE 
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COMO ผู้คนทัว่โลกกลา่วขานกนัวา่ เป็นทะเลสาปสวยท่ีสดุในประเทศอิตาลี  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CRUISE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โคโม่ – ทะเลสาปโคโม่ – ลูกาโน่ – FOX TOWN OUTLET – แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของ ทะเลสาปโคโม่ LAKE COMO ผู้คนทั่วโลกกล่าวขานกันว่า เป็นทะเลสาปสวยท่ีสดุในประเทศ
อิตาลี ด้วยพืน้ท่ีกวา่ 146 กิโมเมตร อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึให้ และชมวิวทะเลสาบท่ีรายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์
ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางข้ามเขตชายแดน อิตาลี-สวติเซอร์แลนด์ เพ่ือเดนิทางสูเ่มืองลูกาโน่ (Lugano) อีกหนึ่ง
เมืองท่องเท่ียวท่ีอยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตวัเมืองนัน้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา
จ านวนมาก ท่ีล้อมรอบทะเลสาบลกูาโน (Lugano Lake) เอาไว้ ให้ท่านได้เดินชมความงดงามของ ย่านเมืองเก่า จัตรัุส
สไตล์เมดเิตอร์เรเนียน และยงัเป็นท่ีตัง้ของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง  ชมโบสถ์ซานตามาเรีย   เด
กลีอันกีโอลี (Santa Maria degli Angeli) อีกหนึ่งคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1499 - 1929 
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมนัตอนปลาย โดยภายในโบสถ์ได้รับการตกแต่งอย่างงดามด้วยจิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับ
ประวตัิของพระเยซู และ อัครสาวกทัง้ 12 คน จากนัน้ให้ท่านสมัผสัความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมี
ช่ือเสียง ทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน า้แขง็ท่ีถกูล้อมรอบด้วยภเูขาแอลป์อนัสวยงาม 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่Fox Town Outlet  แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปด้วยสนิค้าราคาย่อมเยาว์ ให้เวลาท่าน

ได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  ADDIAS, BURBERRY, CALVIN KLEIN,  COACH, DIESEL, 
GUESS, LACOSTE, NIKE,  GUCCI, PRADA และอ่ืนๆอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแทซ (Taesch) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MODERN ROOM BY TAESCHERHOF หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 แทซ – เซอร์แมท – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – บริก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมท่ี
ได้รับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้
แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมี
รูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) 
เดนิทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสวยงาม โดยท่านสามารถเดินเท้าสู่
บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
(Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกตนิ า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมาณน า้ฝน และ สภาพ
อากาศ ช่วงเวลาท่ีเดนิทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถ้าช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แขง็)     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลบัลงมาท่ีเมืองเซอร์แมท เชิญท่านอิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซือ้ของฝาก

ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองบริก (BRIG) เมืองเลก็ๆท่ียิ่งใหญ่ เป็นชมุทางของการแวะพกัก่อนจะเดินทางสู่
เมืองอ่ืนๆของสวติเซอร์แลนด์ ทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สร้างขีน้ในคริสตวรรษท่ี 17 ใน
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ศลิปะแบบบารอค  เพ่ือแสดงออกถึงความมัง่คัง่ของเจ้าเมืองในยุคนัน้ คาสปาร์ สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) 
ถือเป็นปราสาทสว่นตวัขนาดใหญ่ท่ีสดุในยคุสมยันัน้ อิสระให้ท่านได้เดนิชมเมืองและถ่ายรูปกบัปราสาทได้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั AMBASADOR BRIG หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 บริก – น่ังรถไฟ Car Train – คันเดอร์สเตค็ – อินเทอลาเกน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคันเดอร์สเต็ค (KANDERSTEG) โดยการโดยสาร Car Train โดยใช้เส้นทางล าเลียงรถยนต์ผ่าน
อุโมงค์ภูเขา เป็นเส้นทางท่ีนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือเป็นการย่นระยะเวลาการเดินทางนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัส
ประสบการณ์ “รถยนต์โดยสารรถไฟ” พร้อมชมวิวความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ตลอดเส้นทางอีกด้วย จากนัน้ 
เดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake 
Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของ
แบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมเมืองอินเทอลาเกน อิสระให้ท่านได้มีเวลาชมเมือง ถ่ายรูป และเลือกช้อปปิง้สินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์ตาม

อธัยาศยั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 อินเทอลาเกน – จุงเฟราว์ด – เบิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิสูส่ถานีรถไฟท่ีเมือง กรุน-กรินเดอวาลด์ (Grund - Grindelwald) ขึน้สู ่ยอดเขาจุงฟราวด์ (Jungfrau) เเละเม่ือ
ปี คศ.2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะนั่งรถไฟ
ท่องเท่ียวธรรมชาต ิขึน้พชิิตยอดเขาจงุเฟราท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทาง
ขึน้สูย่อดเขาท่านจะได้ผา่นชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่
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อยู่สูงที่ สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็งลึกถึง 30 
เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมววิท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิท่ีสงูท่ีสดุในยโุรปท่ีระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กว้างไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.
และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไมค่วรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป น าคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซ่ า้เส้นทางเดมิ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
องค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 เบิร์น – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก – ซูริค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชมกรุงเบิร์น (Bern) เมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล
(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบร์ิน น าท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้และบู
ตคิ เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาส
เซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสุดของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดทูุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ
โบสถ์ Munster สิง่ก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ี
บรรยายถึงการตดัสนิครัง้สดุท้ายของพระเจ้า  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไป

ด้วยทะเลสาบและขนุเขา น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (lake Lucerne Cruise) (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว น า้ในทะเลสาปอาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 
สวติฟรังตอ่ท่าน) ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาท่ีโอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพลิาตสุ (Mount Pilatus) ท าให้ววิทิวทศัน์ดงูดงามยิ่งขึน้ทะเลสาบลู
เซิร์น ได้ช่ือวา่สวยสดุในสวติเซอร์แลนด์ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลเูซิร์น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าและเลือก
ซือ้นาฬกิาสวสิตามอธัยาศยั จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่
ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้ังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีค่อนข้าง
ต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอด
เรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กท่ี
ส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตดักับสี
หลังคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินขึน้บันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะ
สามารถเห็นววิท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่ เก่าแก่ที่ สุดในยุโรป (The Oldest house of 
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goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลียน มีซุ้มประตแูละเสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วย
มือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้
ท่านเดนิช่ืนชมอาคาร งานศลิปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬกิาชัน้น าระดบัโลกให้
ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
 หลงัอาหารค ่า น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซูริค (Zurich) 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั A-JA RESORT ZURICH หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสู ่สนามบนิซูริค เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG971 
**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 13.30 น.** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 05.30 น.** 
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อัตราค่าบริการ WINDY AND SNOWY  
อติาลี สวติเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่13 - 22 ม.ีค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 10,900 

วนัที ่01-10 เม.ย. 62 72,900 69,900 69,900 69,900 54,900 10,900 

วนัที ่06 - 15 พ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น (16 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
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ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯระบตุ ำแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท ำงำน,วันทีล่ำพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประทบัจำกธนำคำร 

ทำงสถำนทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจำก Internet (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญชโีดย

กำรฝำกหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันยืน่วี

ซำ่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประกับจำกธนำคำร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวัน

ยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) และตอ้งมหีนำ้ Passport ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นภำษำองักฤษ (Sponsor letter) 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  14  WINDY AND SNOWY อิตาลี สวติเซอร์แลนด์   10  DAYS 7 NIGHTS  BY TG     [GQ3MXP-TG025] 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประกบัจำกธนำคำร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) หรอื หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD) หรอืส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชำตปัิจจบุัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 
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………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ...................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้
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   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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