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 SWEET SWISS 

สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์ 

(LX) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 
 

 น าทา่นบนิตรงสูป่ระเทสสวติเซอรแ์ลนด ์

 เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ เพือ่ชม น ้ำตกไรน ์ทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในยโุรป 

 เทีย่วกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก 

 ตำมรอยเสด็จประพำส ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) 

 เขา้ชมปราสาทชลิยอง(Chillon castle)  ปรำสำทโบรำณอำยกุวำ่ 800 ปี 

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

 ชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรำ่สวสิ” 

พชิติ 2 เขา, ยอดเขาจงุเฟรา และ เขากลาเซยีร ์3000 

ทานอาหารกลางวนับนเรอืส าราญทะเลสาบเจนวีา  

เมนพูเิศษ,, Swiss Fondue จากเมอืงแหลง่ผลติ 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 75,900.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่   10-18, 16-24 ก.ย. 61 75,900.- 

วนัที ่   8-16, 21-29 พ.ย., 29 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 78,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – ซรูคิ ✈ ✈ ✈ PARK INN BY 
RADISSON 

2. ซรูคิ – น ้ำตกไรน ์ - เบริน์ O O O 
HOLIDAY INN 
WESTSIDE 

3. เบริน์ – กรแูยร ์– เจนวีำ – โลซำนน ์ O O O 
NOVOTEL 
BUSSIGNY 

4. 

โลซำนน ์– ทำนอำหำรกลำงวันบนเรอืส ำรำญทะเลสำบเจนวีำ- เรอื

เทยีบทำ่ทีป่รำสำทชลิยอง - เขำ้ชมปรำสำทชลิยอง –  

มองเทรอซ ์– เลอแซง 

O O O 
ALPINE CLASSIC 
LEYSIN 

5. เลอแซง - กลำเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท O O X DERBY 

6. เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์ำเกน O X O CITY OBERLAND 

7. อนิเทอรล์ำเกน – ยอดเขำจงุเฟรำ - อนิเทอรล์ำเกน O O X CITY OBERLAND 

8. อนิเทอรล์ำเกน - ลเูซริน์ – ซกุ - ซรูคิ – สนำมบนิ O X ✈  

9. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ซูรคิ   

10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สำยกำร

บนิ สวสิ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลน ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

13.05 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซรูคิ โดยเทีย่วบนิที ่LX 181  

19.35 น. เดนิทำงถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงใน

วันที ่28 ตลุำคม 2561) หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซรูคิ 

      เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: ซูรคิ – น า้ตกไรน ์ - เบริน์ 

เชา้        รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูเ่มอืงชาฟเฮาเซ่น เพือ่ชมน า้ตกไรน ์ทีม่ขีนำดใหญ่สดุในยโุรป จำกนัน้น ำท่ำน

เดนิทำงเที่ยวเมอืงซูรคิ (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถฟ์รอมุน

สเตอร ์(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส ำนักแม่

ชทีี่มกีลุ่มหญงิสำวชนชัน้สูงจำกทำงตอนใตข้องเยอรมันอำศัยอยู่ น ำท่ำนสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์

(Paradeplatz) เป็นจัตรัุสเกำ่แกท่ีม่มีำตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัเป็นชมุทำงรถรำงทีส่ ำคัญของ

เมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ของยำ่นธรุกจิ ธนำคำร สถำบนักำรเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

เทีย่ง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ ี

ทีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ

กรุงเบริ์น น ำท่ำน  ชมมารก์าสเซ ย่ำนเมอืงเก่ำ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่ำนที่

ปลอดรถยนต ์จงึเหมำะกับกำรเดนิเทีย่วชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนลัดเลำะชม ถนนจุง

เคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสูงสุดของเมอืงนี้ ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้น

ขำยของเกำ่ในอำคำรโบรำณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อำย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมง

ในกำรตบีอกเวลำแตล่ะครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ ์Munster สิง่กอ่สรำ้งทำงศำสนำทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีำพทีบ่รรยำยถงึกำรตัดสนิครัง้สดุทำ้ย

ของพระเจำ้   

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  

      เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN WEST SIDE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: เบริน์ – กรแูยร ์– เจนวีา – โลซานน ์

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งชสีสวสิฯ เมอืงกรูแยร ์(Gruyeres) ตน้ก ำเนดิของเนยแข็งกรู

แยร์ Gruyere cheese ที่ผูค้นรูจั้กกันเป็นอย่ำงด ีที่สำมำรถส่งออกชสีกรูแยร์ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่ว

โลก กรูแยร์ยังเป็นเมอืงยุคกลำงขนำดย่อมเยำที่มทีวิทัศน์อันทรงเสน่ห ์และมกีลิน่ชสีโชยในอำกำศ

ตลอดเวลำทีเ่รำเดนิไปตำมถนนหนิกรวดกลำงเมอืงอกีดว้ย 

เทีย่ง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (สวสิฟองดรูช์สี) 

บา่ย เดนิทำงสู ่เมอืงเจนวีา น ำชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ำรสำกลระดับ

โลก อำท ิองคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ีดสำยน ้ำ

พุง่สงูขึน้ไปในอำกำศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวันอำกำศด)ี และถำ่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ที่

ส ำคัญของเมอืงเจนีวำ ท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสำบ

เจนีวำ เมอืงโลซำนน์นับไดว้ำ่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชำตมิำกทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มี

ประวัตศิำสตร์อันยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ัง

ทะเลสำบทีน่ี่ เมอืงโลซำนน์มคีวำมสวยงำมโดยธรรมชำต ิทวิทัศน์ทีส่วยงำม และอำกำศทีป่รำศจำก

มลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจำกทั่วโลกใหม้ำพักผอ่นตำกอำกำศทีน่ี่ 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

      เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก NOVOTEL BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: โลซานน ์– ทานอาหารกลางวนับนเรอืส าราญทะเลสาบเจนวีา-  

เรอืเทยีบทา่ทีป่ราสาทชลิยอง - เขา้ชมปราสาทชลิยอง – มองเทรอซ ์– เลอแซง 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนสุ่ประสบกำรณ์อันสุดพเิศษดว้ยกำรลอ่งเรอืส าราญทะเลสาบเจนวีา (Lake Geneva) จำก

เมอืงโลซำนน์ไปยังท่าเรอืปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ที่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) 

โดยทะเลสำบเจนีวำนัน้เป็นทะเลสำบน ้ำจดืทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มพีืน้ทีค่ำบเกีย่ว 2 

ประเทศคือสวสิเซอร์แลนด์และฝร่ังเศส ลักษณะทะเลสำบเป็นรูปแบบพระจันทร์เสีย้ว ท่ำนจะไดช้ม

ทัศนียภำพทีส่วยงำมของเทอืกเขำแอลป์ อันสวยงำมแบบกวำ้งไกลสุดสำยตำ ซึง่ไดรั้บสมญำนำมว่ำ

เป็น ไขม่กุของรเิวยีร่ำแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์(ในกรณีทีเ่รอืทีน่ ัง่เต็ม หรอื หยุดใหบ้รกิาร จะเดนิทาง

ไปเขา้ชมปราสาททางรถแทน โดยจะเปลีย่นเป็นลอ่งเรอืทะเลสาบทีเ่มอืงซุก(Zug) และน าทา่น

รบัประทานอาหารค า่บนเขา Harder Kulm ชมววิเมอืงอนิเทอรล์าเกน เป็นการทดแทน) 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งลอ่งเรอืพรอ้มชมววิธรรมชาต ิ

      อนัสวยงามของสวติเซอรแ์ลนด ์

บา่ย เรอืจอดเทยีบท่าทีป่ราสาทชลิยอง (Chillon castle) น ำท่ำนเขา้ชมปราสาทชลิยอง ปรำสำท

โบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหนิรมิทะเลสำบเจนีวำ  ตัง้แต่ยคุโรมันเรอืงอ ำนำจโดยรำชวงศ ์

SAVOY โดยมจีุดมุง่หมำยเพือ่ควบคุมกำรเดนิทำงของนักเดนิทำงและขบวนสนิคำ้ทีจ่ะสัญจรผ่ำนไปมำ

จำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวันตกสู่ตะวันออกของสวติเซอร์แลนด ์เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดยีวทีไ่ม่ตอ้ง
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เดนิทำงขำ้มเทอืกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนด่ำนเก็บภำษีซึง่เอำเปรยีบชำวสวสิมำนำน

นับรอ้ยปี จำกนัน้น ำท่ำนสู่ตัวเมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นรมิทะเลสำบอัน

สวยงำม จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยงัเมอืงเลอแซง (Leysin) เมอืงเล็กๆ ทีม่องเห็นเทอืกเขำแอลป์

ไดช้ดัเจน เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีน่ยิมของคนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่หนึง่ 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
 

       เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก ALPINE CLASSIC LEYSIN หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที ่5: 
เลอแซง - กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถำนกีระเชำ้ไฟฟ้ำขนำดใหญท่ีจุ่

ผูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน น ำท่ำนขึน้กระเชา้ยกัษ ์ขึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น ำทำ่น

เดนิขำ้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพำนแขวนทีม่คีวำมยำว 107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำทีร่ะดับ

ควำมสงู 3,000 เมตร 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพือ่เดนิทำงสูเ่ขำ้เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บควำมนยิมสงู เนื่องจำกเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทำงอำกำศเพรำะ

ยำนพำหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ทำ่นัน้ และยังมฉีำกหลังของตัวเมอืงเป็นยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็นยอดเขำทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ให ้

อสิระเดนิเลน่ในเมอืง 

ค า่       อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

       เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 
*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ที่
เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที ่6: 
เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 อสิระครึง่วนัช่วงเชา้ โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความ

รบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

ใหท้ำ่นอสิระเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศัย  

หรอืจะเลอืกขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำเพือ่สัมผัสกับควำมงดงำมของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien 

Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่ำเป็นยอดเขำทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขำแอลป์ 

ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงำม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ

ในสวสิ หรือน่ังรถไฟฟันเฟืองสู่สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำน

เดนิทำงสูจ่ดุชมววิทีท่ำ่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภำพทีส่วยงำมของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงำม น ำทำ่น
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เดนิเทำ้สูบ่รเิวณทะเลสำบทีอ่ยูส่งูจำกระดับน ้ำทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงาสะทอ้น

ภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงำมยิ่งนัก ( โดยปกตนิ ้าใน

ทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปชม

อยูใ่นชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 

เทีย่ง       อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมอืงทีไ่ด ้

ชือ่ว่ำเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมำะแก่กำรท ำ

กจิกรรมแทบทุกฤดูกำล แลว้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่ะหว่ำง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อันเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคัญ และ มคีวำมส ำคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีำพของยอดเขำ

จงูเฟรำเป็นฉำกหลัง   

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 

         เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่7: อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา - อนิเทอรล์าเกน 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำมและยงัเป็นทีต่ัง้สถำนี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ำรยเูนสโกประกำศใหย้อดเขำ

จุงเฟรำ เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทำงธรรมชำตแิห่งแรกของยุโรป น ำคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชำต ิขึน้

พชิติยอดเขำจุงเฟรำทีม่คีวำมสงูกวำ่ระดับน ้ำทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่ำงเสน้ทำงขึน้

สู่ยอดเขำท่ำนจะไดผ้่ ำนชมธำรน ้ ำแ ข็งที่มีขนำดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงำม อยูใ่ตธ้ำรน ้ำแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

เทีย่ง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย พำท่ำนชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป      ทีร่ะดับควำมสูงถงึ 

3,571 เมตร สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลทีถ่งึชำยแดนสวสิ สัมผัสกับภำพของธำรน ้ำแข็ง Aletsch 

Glacier ทีย่ำวทีส่ดุในเทอืกเขำแอลป์ ยำวถงึ 22 ก.ม.และหนำถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลำย อสิระ

ใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรถำ่ยรูป เล่นหมิะบนยอดเขำและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขำและทีไ่ม่

ควรพลำดกับกำรสง่โปสกำรด์โดยทีท่ ำกำรไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น ำคณะเดนิทำงลงจำกยอดเขำ

โดยไม่ซ ้ำเสน้ทำงเดมิ ใหท้่ำนไดช้มววิทวิทัศน์ที่สวยงำมและแตกต่ำงกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืง

ลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen) 

ค า่       อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่8: อนิเทอรล์าเกน - ลเูซริน์ – ซุก - ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิทำงสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 

ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิ

จำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 

204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลู

เซริ์น เป็นสะพำนไมท้ี่มหีลังคำที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุม

สะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้

ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง,   มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดงั อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

 เทีย่ง        อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย เดินทำงเขำ้สู่เมอืงซุก (Zug) เมืองที่สวยงำมรำวกับเทพนิยำยตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของ

ประเทศโดยนอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแลว้เมอืงนี้ยงัมอีตัรำกำรเก็บภำษีทีค่อ่นขำ้งต ่ำจงึถอื

เป็นทีต่ำกอำกำศทีน่ยิมของเหลำ่เศรษฐ ีคนดังส ำคัญระดับโลก ทำ่นอำจจะเห็นซเูปอรค์ำรจ์อดเรยีงรำย

อยู ่2 ขำ้งทำงทีเ่มอืงซกุจนเป็นเรือ่งธรรมดำไปเลย   

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ เพือ่ท าคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลำช๊อปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี 

(Duty Free) ภำยในสนำมบนิ 

17.55 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่LX 180 

วนัที ่9: กรงุเทพฯ   

09.35 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวัสดภิำพ   

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3ZRH-LX001 9D7N DEC18-LX-W07 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : SWEET SWISS สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(LX) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   10-18, 16-24 ก.ย. 61 

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  52,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   8-16, 21-29 พ.ย., 29 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 78,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 78,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 78,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
78,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  55,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน 

และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

 คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คำ่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิ

ก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญู

หำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต ้

 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (โดยมาตรฐาน 16 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวติฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 สวติฟรงัก)์ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน  3 วันนับจำกวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็น

หมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หม 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วซีำ่ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่

วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซี่ำทีค่่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำร

พจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้ง

ขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ ใหก้ับทำงบรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำร

เรยีกเก็บคำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกต๋ัวเครื่องบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอน

เวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไป    

     ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3ZRH-LX001 9D7N DEC18-LX-W07 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

***ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ะระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ 

ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน, วันลำ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร 

ฝำกหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซำ่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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 (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

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

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

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

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้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 ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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