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UP IN THE ALPS : GRAND TOUR OF SWITZERLAND 

แกรนด์ทวัร์สวติเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 75,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – เซนท์กลัเลน - วำดซุ - เซ็นต์ มอริทซ์   

วนัท่ี 3. เซ็นต์ มอริทซ์– อนัเดอร์แมท – รถไฟ Regional Train– บริก 

วนัท่ี 4. บริก – แทซ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 

วนัท่ี 5. เซอร์แมท – แทซ – เวเวย์่ – มองเทรอซ์ – เข้ำชมปรำสำทชิลยอง 

วนัท่ี 6. มองเทรอซ์ – โลซำนน์ – ศำลำไทย - เจนีวำ – อนิเทอร์ลำเกน 

วนัท่ี 7. อินเทอร์ลำเกน – ยอดเขำจงุฟรำวด์ – ลเูซิร์น 
วนัท่ี 8. ลเูซิร์น – ซูก – ซูริค - จตัรัุสปำรำเดพลำทซ์  

วนัท่ี 9. ซูริค – สนำมบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมี
เจ้ำหน้ำท่ี คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – ซูริค – น า้ตกไรน์ – เซนท์กัลเลน - วาดุซ –  
เซ็นต์ มอริทซ์  

00.35 น. ออกเดนิทำงสูส่วสิเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบนิไทย เท่ียวบนิ TG970  
06.55 น. เดนิทำงถึงสนามบนิซูริค (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชั๋วโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร หลงั

ผำ่นพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆท่ี
ตัง้อยู่ทำงเหนือของสวติเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถำปัตยกรรมของบ้ำนเรือนในเมืองนัน้ตกแต่งด้วยศิลปะ
แบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภำพวำดตำมผนังของอำคำรต่ำงๆท่ีบอกเร่ืองรำวของชำวเมืองอย่ำง
สวยงำม นอกจำกนัน้แล้วเมืองนีย้ังมีช่ือเสียงจำกกำรท่ีเป็นท่ีตัง้ของน า้ตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็นน ำ้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ยุโรป  น าท่านชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) น ำ้ตกท่ีใหญ่สวยงำมและตื่นตำตื่นใจซึ่งเกิดจำกแม่น ำ้ไรน์ทัง้สำยไหลผ่ำน
หน้ำผำกว้ำง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ตกขนำดใหญ่ท่ีสดุในยโุรปและได้ช่ือว่ำเป็นน ำ้ตกท่ีสวยงำมท่ีสดุในยุโรปกลำงด้วย อิสระ
ให้ท่ำนได้ช่ืนชมควำมงำมของน ำ้ตกและถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั   น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเซนท์กัลเลน (St.Gallen) เมืองท่ีตัง้
อยู่ในหบุเขำทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์โดยช่ือเมืองนัน้ได้มำจำกนักบุญท่ีมำเผยแพร่ศำสนำเม่ือสมยั
ศตวรรษท่ี 7 ซึ่งเมืองนีน้ัน้เป็นศนูย์กลำงทำงศำสนำคริสต์คำธอลิคในยุคสมยัยุโรปกลำงก่อนจะเปล่ียนไปเป็นศนูย์กลำง
กำรค้ำผ้ำและกำรเย็บปักถกัร้อยแทนในยคุหลงั 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
         บ่าย น าท่านเข้าชมมหาวหิารเซนท์กัลเลน (Convent of St. Gall) อันศกัดิ์สิทธ์ิ ภำยนอกนัน้โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ ตวัวิหำร

นัน้ตกแตง่ด้วยศลิปะแบบบาโรค (Baroque) และได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย จำกนัน้น าท่านเข้าชมหอสมุด
โบราณ (Abbey Library หรือ Stifsbibliotek) โดยห้องสมดุนีน้บัวำ่เป็นห้องสมดุท่ีเก่ำแก่ อำจจะเรียกได้ว่ำรวยและเก่ำแก่
ท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง(Abbey Library is one of the richest and oldest in the world)  ภำยห้องโถงของห้องสมดุตกแต่ง
ด้วยงำนไม้แกะสลกั หินอ่อน และภำพวำดปนูเปียก ภำพเขียนเฟรสโก้ท่ีออกแบบและเขียนโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงชำวอิตำลี 
ไมเคลิ แองเจโล อนัวจิิตรงดงำมบนเพดำนของโดมหลงัคำ เป็นท่ีเก็บรวบรวมถึงหนังสือต่ำงๆและเอกสำรส ำคญั มำกกว่ำ 
170,000 เล่ม และห้องสมุดนีย้ังได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หำกไม่สำมำรถเข้ำชมมหำวิหำรและ
ห้องสมดุได้ ทำงบริษัทขอคืนเงินท่ำนละ่ 10 CHF) น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิก
เตนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเลก็ๆ มีพืน้ท่ีเพียง 160 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนัน้ ประชำกรทัง้ประเทศเพียงแค่เกือบ 
4 หม่ืนคน ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปกลำงเต็มไปด้วยภูเขำสงู มีพรมแดนด้ำนตะวนัออกติดกับออสเตรียและด้ำนตะวนัตกติดกับ
สวติเซอร์แลนด์ และเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกีฬำฤดหูนำว น ำท่ำนชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและ
เป็นท่ีตัง้ของรัฐสภำแห่งชำติ เมืองตัง้อยู่ริมแม่น ำ้ไรน์ ท่ีมีประชำกรรำว 5 ,100 คน น ำท่ำนสู่จุดชมวิวเมืองละถ่ำยรูปคู่กับ
ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปรำสำทท่ีตัง้อยู่บนยอดเขำสงูชนัในย่ำนใจกลำงเมือง โดยปรำสำทแห่งนีย้ังเป็นท่ีพกัของ
พระบรมวงศำนวุงศ์แห่งลคิเทนสไตน์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตวัปรำสำทนัน้สร้ำงตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 12 ก่อนท่ีจะมีกำร
บรูณะและตอ่เตมิในปีค.ศ. 1904 และต้นศตวรรษท่ี 1930 ปัจจุบนัตวัปรำสำทนัน้ไม่เปิดให้สำธำรณะทั่วไปเข้ำชม จำกนัน้
น ำท่ำนเข้ำสูร้่าน Huber ร้ำนนำฬิกำและเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหล่งรวมนำฬิกำชัน้น ำมำกมำยและเรียกได้ว่ำมีย่ีห้อชัน้น ำ



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 : -

  3  UP IN THE ALPS : GRAND TOUR OF SWITZERLAND 10 D 7 N BY TG                          [GQ3ZRH-TG024] 

 

ครบมำกท่ีสดุแห่งหนึ่งเลยทีเดียว อำทิ เช่น Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, 
Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลำดไม่ได้กับกำรประทับตราในเล่มหนังสือ
เดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลำท่ำนเดินทำงผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง ท่ีน่ีได้รับกำรแต่งตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร 
ให้บริกำรประทบัตรำเป็นท่ีระลกึวำ่ท่ำนได้เดนิทำงมำถึงประเทศลิกเตนสไตน์แห่งนีแ้ล้ว  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซ็นต์ มอ
ริทซ์ (St. Moritz) ตัง้อยู่ในหุบเขำแองกำดีน Engadine valley เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงและศูนย์กลำงกีฬำสกีท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก เป็นเมืองท่ีบรรดำเศรษฐีนิยมมำพกัผอ่นเลน่สกีในช่วงฤดหูนำว 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั LAUDINELLA (SUPERIOR) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – รถไฟ Regional Train – บริก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็นจุดท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมขึน้รถไฟสำยโรแมนตกิ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนนัง่รถไฟ Regional Train วิง่ผำ่นภมูปิระเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ ผำ่นชมววิสองข้ำงท่ีงดงำมตระกำรตำของ

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ สูเ่มืองบริก (BRIG) เมืองเลก็ๆท่ียิ่งใหญ่ เป็นชมุทำงของกำรแวะพกัก่อนจะเดนิทำงสูเ่มืองอ่ืนๆของ
สวติเซอร์แลนด์ ทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สร้ำงขีน้ในคริสตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบ
บำรอค เพ่ือแสดงออกถึงควำมมัง่คัง่ของเจ้ำเมืองในยุคนัน้ คาสปาร์ สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถือเป็น
ปรำสำทสว่นตวัขนำดใหญ่ท่ีสดุในยคุสมยันัน้ อิสระให้ท่ำนได้เดนิชมเมืองและถ่ำยรูปกบัปรำสำทได้ตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั ALEX HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 บริก – แทซ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดนิทำงสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองท่ีไมอ่นญุำตให้รถยนต์วิง่
และเป็นเมืองท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำปลอดมลพิษท่ีดีของโลก เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับ
ควำมนิยมสงู เน่ืองจำกเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ี
เท่ำนัน้ และยงัมีฉำกหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือวำ่เป็นยอดเขำท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุด
ในสวสิ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงโดยกระเช้ำไฟฟำ้เพ่ือสมัผสักบัควำมงดงำมของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสงู

ถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือวำ่เป็นยอดเขำท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขำแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทัศน์ท่ีสวยงำม ณ จุดสงูท่ีสดุ
บริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้ำชมถ ำ้น ำ้แขง็ท่ีอยู่สงูท่ีสดุในสวสิ ถ่ำยรูปกบัรูปแกะสลกัน ำ้แขง็ท่ีสวยงำม ได้เวลำพอสมควร 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัลงมำท่ีเมืองเซอร์แมท เชิญท่ำนอิสระกับกำรเดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซือ้ของฝำกตำมอั ธยำศัย 
(กรณีไม่สามารถขึน้กระเช้าได้ ทางบริษัทฯขอน าคณะขึน้รถไฟกรอเนอแกรตเพ่ือชมยอดเขาแมทเทอฮอร์นเป็น
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การทดแทน) 
ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั DERBY หรือเทียบเท่ำ 

*** ในกรณีที่ห้องพักในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นที่ เมืองเซอร์แมทและ
ย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน*** 

วันที่ 5 เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟจำกเมืองเซอร์แมท สูเ่มืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชำยฝ่ังด้ำนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมือง
ท่ีได้ช่ือวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนท่ีเหมำะแก่กำรท ำกิจกรรมแทบทกุฤดกูำล 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตำกอำกำศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ได้ช่ือว่ำริเวียร่ำของสวิส ชม

ควำมสวยงำมของทิวทศัน์ บ้ำนเรือน ริมทะเลสำบ น าท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุ
กวำ่ 800 ปี สร้ำงขึน้บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ ตัง้แต่ยุคโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
ควบคมุกำรเดินทำงของนักเดินทำงและขบวนสินค้ำท่ีจะสญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใต้หรือจำกตะวนัตกสู่ตะวนัออกของ
สวติเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็นเส้นทำงเดียวท่ีไมต้่องเดนิทำงข้ำมเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษี
ซึ่งเอำเปรียบชำวสวสิมำนำนนบัร้อยปี 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั EUROTEL MONTREUX หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 6 มองเทรอซ์ – โลซานน์ – ศาลาไทย - เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นับได้ว่ำเป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์โดยธรรมชำตมิำกท่ีสดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศำสตร์อันยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำว
โรมันมำตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงำม และ
อำกำศท่ีปรำศจำกมลพษิ จึงดงึดดูนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกให้มำพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคญั
ส ำหรับชำวไทยเน่ืองจำกเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็ย่ำ จำกนัน้น ำท่ำนชม สวนสาธารณะที่ มีรูปป้ันลิง 3 ตัว 

ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถำนท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบำลไทยส่งไป
ตัง้ในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองท่ีเป็นศนูย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองท่ีตัง้องค์กำรสำกลระดบั

โลก อำทิ องค์กำรกำรค้ำโลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน ำ้พเุจทโด ท่ีฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 
390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบันำฬกิำดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัของเมืองเจนีวำ แล้วน ำท่ำนเดินทำงต่อ
สู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่ำง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ 
(Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส ำคญั และ มีควำมส ำคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภำพของ
ยอดเขำจงูเฟรำเป็นฉำกหลงั 
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ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ชีส ฟองดูว์) 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 7 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมและยงัเป็นท่ีตัง้สถำนีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์กำรยูเนสโกประกำศให้ยอดเขำจุงเฟรำ เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่ง
แรกของยโุรป น ำคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชำต ิขึน้พชิิตยอดเขำจงุเฟรำท่ีมีควำมสงูกวำ่ระดบัน ำ้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่ำงเส้นทำงขึน้สู่ยอดเขำท่ำนจะได้ผ่ำนชมธำรน ำ้แข็งท่ีมีขนำดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่ สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้
สวยงำม อยู่ใต้ธำรน ำ้แขง็ลกึถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย พำท่ำนชมววิท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิท่ีสงูท่ีสดุในยโุรปท่ีระดบัควำมสงูถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็น

ได้กว้ำงไกลท่ีถึงชำยแดนสวสิ สมัผสักบัภำพของธารน า้แขง็ Aletsch Glacier ท่ียำวท่ีสดุในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.
และหนำถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลำย อิสระให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรถ่ำยรูป เล่นหิมะบนยอดเขำและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขำและท่ีไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดโดยท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป ออกเดินทำงสู่เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบและขนุเขำ จำกนัน้
พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรสละ
ชีพอย่ำงกล้ำหำญของทหำรสวสิท่ีเกิดจำกกำรปฏิวตัใินฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง
มีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น 
เป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลงัคำท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในยโุรป สร้ำงขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำดประวตัิศำสตร์
ของชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 8 ลูเซิร์น - ซูก – ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู่เมืองซูก (ZUG) เมืองแห่งศูนย์กลำงกำรคมนำคมของประเทศ โดยตัวเมืองตัง้อยู๋บน ท่ีรำบเชิงเขำริม
ทะเลสำป ท่ีมีแมน่ ำ้ Lorze ไหลผำ่นท ำให้เมืองนีไ้ด้รับกำรกล่ำวขำนว่ำมีทัศนียภำพท่ีงำมดัง่เทพนิยำย น ำท่ำนชมเมืองชม
หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มำร์กท่ีส ำคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำมโดด
เด่น ของหลงัคำซึ่งเป็นสีน ำ้เงินขำวโดนเด่นตดักับสีหลงัคำสีน ำ้ตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง มีเวลำให้ท่ำนเดินขึน้
บนัไดสูจ่ดุชมววิด้ำนบนของหอนำฬกิำ ท่ีท่ำนจะสำมำรถเห็นววิท่ีสวยงำมโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์
ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีส ำคญัของเมือง ตวัโบสถ์สร้ำงขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใช้เวลำกำรก่อสร้ำง
นำนถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถำปัตยกรรมท่ีส ำคญัท่ีสดุในช่วงโกธิคตอนปลำยแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจำกนี ้ชำว
สวสิยงัมีควำมเช่ืออีกวำ่  ถ้ำใครมีเร่ืองทกุข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้ำได้มำขอพรกับโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทำให้ดีขึน้อย่ำง
รวดเร็ว (กรณีถ้ำมีพธีิภำยในโบสถ์ อำจไมไ่ด้รับอนญุำตให้เข้ำชม) น ำท่ำนเข้าชมร้านท าทองที่ เก่าแก่ที่ สุดในยุโรป (The 

Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตัวรรตท่ี 16 ภำยในตวัอำคำรมี
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กำรตกแตง่ในรูปแบบสถำปัตยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลียน มีซุ้มประตแูละเสำโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝำผนัง ด้วยกำร
วำดลำยหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้ำนนีเ้ป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะล ำ้คำ่และเคร่ืองประดบัหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลำให้ท่ำนเดินช่ืนชมอำคำร งำนศิลปะล ำ้ค่ำและเคร่ืองประดบัหำยำกแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมี
นำฬิกำชัน้น ำระดบัโลกให้ท่ำนเลือกซือ้เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลำดเค้กเชอร์ร่ี Zug 

Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จำกร้าน Speck เค้กท่ีมีรสชำติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีขำยมำกว่ำร้อยปี มีบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมำกมำยตำ่งเคยลิม้ลองเค้กจำกร้ำนนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเดจ็พระสนัตะปำปำฟรำน
ซิส โดยเมืองซุกนีมี้กำรท ำฟำร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี , บูลเบอร์ร่ี, รำสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ท่ีมีปลกูมำกกว่ำ 
40,000 ต้น 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster abbey) สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส ำนักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้สงูจำก
ทำงตอนใต้ของเยอรมันอำศัยอยู่ น ำท่ำนสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่ำแก่ท่ีมีมำตัง้แต่สมัย
ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงท่ีส ำคัญของเมืองและยังเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบั น
กำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศน ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดย
กษัตริย์เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส ำนกัแมชี่ท่ีมีกลุม่หญิงสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใต้ของเยอรมนัอำศยัอยู่ น ำท่ำนสู่จัตุรัสปา
ราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตัรัุสเก่ำแก่ท่ีมีมำตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็นชุมทำงรถรำงท่ีส ำคญัของเมือง
และยังเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบันกำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ อิสระให้ท่ำนได้เดินชมเมือง 
ถ่ำยรูปและเลือกซือ้ของท่ีระลกึตำมอธัยำศยั 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำคณะเดินทำงสู่ สนามบิน เพ่ือให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซือ้สินค้ำใน
ร้ำนค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพ โดยเท่ียวบนิท่ี TG971  

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
06.10 น. คณะเดนิทำงกลบัถึง สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแตล่ะสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการ :   
UP IN THE ALPS : GRAND TOUR OF SWITZERLAND 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิไทย 

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 ่07 - 16 พ.ย.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วนัที ่14 - 23 พ.ย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วนัที ่21 - 30 พ.ย.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วนัที ่02 - 11 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วนัที ่07 - 16 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วนัที ่09 - 18 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วนัที ่27 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63 85,900 85,900 85,900 85,900 57,900 15,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้ ย่ืนวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศนูย์ย่ืนวีซ่ำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (26 สวติฟรังก์) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (30 สวติฟรังก์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
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ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงต้องมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผู้ เดินทำงต้องไปย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หน้ำหนงัสือเดนิทำง ต้องเหลือวำ่งส ำหรับตดิวีซ่ำไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่ง ต้องมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
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4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไมผ่ำ่น) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทัดรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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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 *** 

 

 

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) 
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- 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) 

- 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)ี 
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- 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 

- 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…………………………………………………………………………………….. 
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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 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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