
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียว 3 เส้นทางรถไฟสายโรแมนติค + พิชิต 3 ยอดเขา  
ลูเซิร์น – อนิเทอร์ลาเก้น – พชิิตยอดเขาจุงเฟรา….Top of Europe 

มองเทรอซ์ – รถไฟโกลเด้นพาส – กซีสตาด์ – น่ังกระเช้ากลาเซียร์3000 
พกัเมืองน า้แร่...เลคเกอร์บาด – พกัเมืองสกรีีสอร์ต...เซอร์มัท 

ยอดเขามาทเทอร์ฮอร์น – รถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส –  อนัเดอร์มัท 
ช้อปป้ิงเอ้าท์เล่ต์ – ทิราโน่ – รถไฟด่วนเบอร์นิน่า – เซนต์มอริส – ซูริค 

 

 



 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 17-25 ก.พ. / 17-25 มี.ค. 2565 (109,000.-) 
 8-16 เม.ย. / 9-17 เม.ย. / 29 เม.ย.-7 พ.ค. 2565 (129,000.-) 
 

..... รายละเอียดการเดินทาง ..... 
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ซูริค 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ท่ี 4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตู
ทางเข้าท่ี 3 เคาน์เตอรแ์ถว D  สายการบินไทย แอรเ์วย ์  (TG ... 

THAI AIRWAYS) ....   เจ้าหน้าท่ีเอฟวีนิว ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและการเชค็อนิ 

 

 

❖ กรณุาสงัเกต..... ป้ายเอฟวีนิว ทวัร ์ณ จุดนดัพบ  

❖ บรษิทัฯ  จดัเตรยีมป้ายช่ือของท่านพร้อมโบว ์เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของคณะ 
❖ หวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวกใหท้า่นดา้นการเชค็อนิ หลงัจากนัน้ จะน ามาแจกคนืให้

ทา่น พรอ้มไดจ้ดัเตรยีมเอกสารใบเขา้-ออกเขยีนไวใ้หเ้รยีบรอ้ย 

❖ กฎของสายการบนิ......สิง่ของทีเ่ป็นของมีคม และของเหลวปริมาณท่ีมากกว่า 100 

มิลลิลิตร ห้ามน าติดตวัถือขึน้เครื่อง ยกเวน้สนิคา้ทีซ่ือ้ภายในรา้นปลอดภาษ ีDUTY 

FREE  เท่านัน้ 
❖  

***ท่าอากาศยานสวุรรณภมูเิป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนัน้จะไมม่กีารประกาศเรยีกขึน้เครือ่ง*** 

ทุกท่านกรณุาตรงต่อเวลา......ตามเวลาท่ีก าหน ดไว้ในบตัรโดยสารเคร่ืองบิน Boarding Pass 
❖  

 

 



 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ซูริค – ลเูซิรน์ – อินเทอรล์าเก้น 
 

01.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองซูริค  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่ TG 970 

 (ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 5 นาที) 

07.50 น. เดนิทางถงึ นครซูริค เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าลมิมทั มี
ป่าไมเ้ขยีวชอุ่มแซมดว้ยบา้นพกัตากอากาศกระจายตามบรเิวณรมิฝัง่ 
(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ช้ากว่าประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
(เวลายโุรป ... ฤดรู้อน (เม.ย.-ต.ค.)  ช้ากว่าประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองลเูซิรน์ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาปทีโ่ด่งดงัของสวสิ และยงัมี
ความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิทะเลสาบขนาดใหญ่ที่
ชือ่วา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธรฐั  

(ระยะทางประมาณ  68  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 
จากนัน้ น าทา่นถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งหโ์ตแกะสลกั รมิหน้าผาสญัลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ 

ซื่อสตัย ์ และเสยีสละ ทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิ ทีเ่สยีชวีติจากการปกป้อง
พระราชวงัตุยเลอลสีในฝรัง่เศส จากนัน้ น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมท้ี่
เก่าแก่ทีสุ่ดในลเูซริน์ ทีม่อีายุกวา่ 800 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ ้ารอยส ์และทีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก
และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอด จากนัน้ มเีวลาใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั (ฮอยเออร,์ กชุชี,่ โรแลก็ซ,์ 

โอเมกา้,  ลองยนิ, สว๊อท ฯลฯ) อาท ิรา้นบุคเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่    รา้นขาย
ของทีร่ะลกึ...มดีพบัทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต็, และชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดทีี่
มชีือ่เสยีง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงทีม่ทีวิทศัน์งดงามใน

ดา้นของทะเลสาบอกีเมอืงหนึ่ง เนื่องจากเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูต่รงกลาง ระหวา่งทะเลสาบ 2 
แห่งนัน่คอื ทะเลสาบธุน และทะเลสาบเปรยีนซ ์ เสมอืนประหนึ่ง เมอืงแห่งนี้ถกูโอบลอ้มอยู่
ในออ้มกอดของหบุเขา และสายน ้าสฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบ จากนัน้ มเีวลาใหท้า่นได้
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดงั หรอืเดนิเล่นไปตามถนนใจ
กลางเมือง หามุมถ่ายรปูกบัขนุเขาจุงเฟราอนัสวยงาม ทีม่หีมิะปกคลุมอยูต่ลอดทัง้ปี 

(ระยะทางประมาณ  68  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 
18.30 น รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร       



 

 

 

 

 

*** ชิมอาหารพืน้เมือง ”ฟองดวู”์ เมนูขึน้ช่ือของสวิส *** 

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  METROPOLE  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง อินเทอรล์าเก้น – ยอดเขาจงุเฟรา – มองเทรอซ ์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงกรินเดอวาลด ์ จุดเริม่ตน้ของการทอ่งเทีย่วเขาจุงเฟรา เมือ่ปี 

2001  ยเูนสโก้ประกาศให้เขาจงุเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยโุรป 

(ระยะทางประมาณ  21  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  30 นาท)ี 

จากนัน้ น าท่าน นัง่รถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาตขิองภูเขาสูง ชมววิทวิทศัน์อนังดงามของสวสิ เมื่อปี 

2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา
เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยุโรป แลว้เปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีเ่มอืงไคลน์ชี
เด็ก  ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่า
ระดับน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รบัการยก

ย่องว่าเป็น Top of Europe จนถงึสถานี     จุงเฟรา จากนัน้ ให้
ท่านได้สนุกสนานกบัการเล่นหมิะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมววิที่
สูงที่สุดในยุโรป มองเหน็ไดก้วา้งไกลที่สุด ณ จุด  3,571 เมตร ชม
ถ ้าน ้าแขง็ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สมัผสักบั
ภาพของธารน ้าแขง็ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 
22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย จากนัน้ อิสระให้
ท่านไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาท ิ

สนามสกี, สโนบอร์ด, สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทวัร์) หรอื เพิ่ม
ประสบการณ์กบัจานหมิะ ส าหรบัท่านที่ชอบความมนัส์ สนุกกนัแบบ

สุด ๆ บนลานหมิะ และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยทีท่ าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดใน
ยุโรป  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เมอืงตากอากาศที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่า

รเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน์บา้นเรอืนรมิทะเลสาบ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร



 

 

 

 

 

เพียง 20,000 คน อยู่อย่างกระจดักระจาย ไปตามรมิชายฝัง่ทะเลสาบเป็นระยะทาง 4 
ไมล์จนท าให้เป็นรสีอร์ทที่ใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้ จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูป

บรเิวณ ปราสาทชิยอง ซึ่งตัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบเจนีวา ปราสาทหลงันี้สรา้งมาตัง้แต่คริสต
ศักราชที่ 11 มีเรื่องราวประวตัิศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย  (ระยะทางประมาณ   158  

กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  EDEN PALACE  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง มองเทรอซ ์– นัง่รถไฟโกลเด้นพาส – กีซตาดก์ 

                               นัง่กระเช้ากลาเซียร3์000 – เลคเกอรบ์าด 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

08.50 น. น าท่าน นัง่รถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Express หรอืที่ชาวสวสิยกย่องให้
เป็นริเวียร่า เป็น  1 ในเส้นทางท่องเท่ียวทางรถไฟ ท่ีสวย ท่ีสุดของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เสน้ทางจะผ่านเขา้ไปในทุ่งเกษตรกรรม บา้นไร่ปลายนา ฟารม์ปศุสตัว์ สู่
ใจกลางของประเทศ ทีจ่ะท าใหเ้ราไดเ้หน็ถงึความเป็นเกษตรกร อาชพีเก่าแก่ตัง้แต่ครัง้บรรพ
บุรษุ  

10.23 น. เดนิทางถงึ เมืองกืซตาดก์ (GSTAAD) เมอืงสกรีสีอรท์ราคาแพงอนัดบัตน้ ๆ ของยโุรป 

เป็นเมอืงตากอากาศไฮโซแหง่นี้ มบีา้นตากอากาศของคนดงัมากมาย และมบีรรดา
นกัทอ่งเทีย่ว เศรษฐ ี ไฮโซคนดงัทัง้หลาย อาท ิ เจา้ฟ้าชายชาลส,์ เจา้หญงิไดอาน่า, ปารสี 

ฮลิตนั, จลูี ่ แอนดรสู ์ (เดอะซาวด ์ ออฟมวิสคิ), อลซิาเบธ เทยเ์ลอร ์ กน็ิยมมาพกัผอ่นทีน่ี่ 
บรเิวณถนนกลางหมูบ่า้นจงึมแีต่รา้นแบรนดเ์นมดงั ทัง้รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดบั 
รวมทัง้นาฬกิายีห่อ้ดงัสุดฮติกม็ารวมกนัอยูท่ีน่ี่  



 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง เมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่
จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขา “กลาเซียร์ 3000” เป็นยอดเขาสูง 
3,000 เมตร สถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ระยะทางประมาณ  17  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  30 นาท)ี 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน นัง่เคเบ้ิลคาร ์กระเช้ายกัษ์ รุน่ใหมล่่องลอยกลางทศันียภาพทีง่ดงามสูบ่รเิวณกลา

เซียร ์ เลอ ไดเบอเรต็ หรอืทีไ่ดร้บัการขนานนามใหมว่า่ กลาเซียร ์ 3000 (Glacier 

3000) ซึง่ทา่นจะไดส้นุกสนาน เพลดิเพลนิและชมววิทวิทศัน์  ของทวิเขาโดยรอบทัง้ 

360 องศา จากนัน้ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการนัง่เก้าอ้ี เลื่อนไฟฟ้าหรือ CHAIRLIFT 

ทีน่กัสกใีชเ้พือ่การนัง่ขึน้เขา สมัผสัประสพการณ์ทีต่ื่นเตน้สนุกสนานแต่ปลอดภยั รวมทัง้ น า
ทา่น เดินข้ามสะพานแขวน TISSOT CLIFF WALK ทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้ม
หน้าผาทีค่วามสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์แบบ
กวา้งไกลสุดสายตา 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองเลคเกอรบ์าด เป็นหมูบ่า้นเลก็ ๆ อยูใ่นรฐัวาลสิ (Wallis) เป็น
เมอืงทีม่นี ้าแรธ่รรมชาต ินกัทอ่งเทีย่วต่างหลัง่ไหลกนัไปสมัผสัทีน่ี่ เพราะเป็นเมอืงทีไ่ดข้ีน้ชือ่
วา่ wellness เพราะไดแ้ชน่ ้าแรอุ่่น ๆ ทัง้ในหน้าหนาว หรอืหน้ารอ้น แกป้วดแกเ้มือ่ย ดี
ส าหรบัคนสงูอายทุีม่โีรคไขขอ้ หรอืโรคปวดต่าง ๆ ประจ าตวั และเมอืงแห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนั
ดใีน เมอืงแห่งกฬีาฤดหูนาว และเป็นทีต่ ัง้แหล่งสปารสีอรท์ซึง่ใหบ้รกิารน ้าพรุอ้นจ านวนมาก 

เมอืงนี้ตัง้อยูด่า้นหลงัของแมน่ ้า Dalata ทีร่ะดบัความสงู 1,411-2,700 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล และรอบรอบดว้ยหุบเขา Gemmipass ตัง้แต่สมยัโรมนัเมอืงแห่งนี้ เป็น
แหล่งน ้าพรุอ้นทีม่ชีือ่เสยีงรูจ้กักนัมายาวนาน 

(ระยะทางประมาณ  116  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  LE BRISTOL  หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 
 

*** หมายเหต ุ*** คืนน้ีกรณุาเตรียมกระเป๋าสมัภาระ 1 ชุด...เพื่อใช้พกัท่ีเมือง
เซอรม์ทั เน่ืองจากวนัรุ่งขึน้กระเป๋าใหญ่จะอยู่บนรถบสั 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง    เลคเกอรบ์าด - เซอรม์ทั  (ยอดเขามาทเทอร์
ฮอรน์)  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองเซอรม์ทั ทีย่งัรกัษาความเป็นอยูข่องชาวสวสิ ทีร่กัอสิระ และความ
สงบไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศ เพราะเป็นเขต
ปลอดรถทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์มเีพยีงรถมา้และรถไฟฟ้าเท่านัน้ทีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นเมอืง
นี้ 

(ระยะทางประมาณ  66  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

จากนัน้ น าท่าน นัง่กระเช้าลอยฟ้า ลดัเลาะไปตามแนวเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะขาวบรสิทุธิ ์ ขึน้สู ่
สถานีมาทเทอรฮ์อรน์ ทีม่คีวามสงู 3,600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นแหล่งเล่นสกทีีม่ ี
ชือ่เสยีงทีสุ่ดของทางภาคกลางของสวติฯ ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีง่ดงามของขนุเขา ทีป่ก
คลุมดว้ยหมิะสลบัซบัซอ้นกวา่ 200 ยอด ซึง่รวมทัง้ยอดมาทเทอรฮ์อรน์ทีง่ดงาม เป็น
แรงจงูใจให ้ บรษิทั พาราเมา้ทพ์คิเจอร ์ จ ากดั ผูส้รา้งภาพยนตรร์ะดบัโลก น าไปใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ และเป็นสถานทีจ่ าลองเกมสย์อดฮติในสวนสนุกดสินียแ์ลนดท์ีป่ระเทศอเมรกิา 

(*** หมายเหตุ ***   หากกระเชา้ไมส่ามารถขึน้ได ้ 

จะเปลีย่นเป็น กอรน์เนอรแ์กรท-มาทเทอรฮ์อรน์ แทน) 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเล่น ถ่ายรปู ชมเมอืงเซอรม์ทัอยา่งจุใจ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

พกัผอ่นในเมอืงปลอดมลพษิ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงสวรรคข์องนกัสก ี

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  BUTTERFLY OR TAESCH  หรือเทียบเท่า 
 

*** หมายเหต ุ*** เน่ืองจากโรงแรมท่ีเซอรม์ทัมีจ านวนจ ากดั หากทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
จองได้ บริษัทฯ จะจดัการจองโรงแรมท่ีเมืองอ่ืนให้ โดยจะจดัโรงแรมในระดบัมาตรฐานเดียวกนั 

และช่วงเดือนพฤศจิกายน–เดือนมีนาคม ทางบริษัทฯ จะจดัโรงแรมให้พกัท่ีเมืองแทซ หรือเมือง
อ่ืน ๆ แทน .... เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลเล่นสกี ห้องพกัไม่สามารถจองได้ 

 



 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง เซอรม์ทั – กลาเซียร ์เอก็ซเ์พรส – อนัเดอร์
มทั 

 ช้อปป้ิงเอ้าทเ์ล่ต ์- ทิราโน่ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.52 น. น าท่าน นัง่รถไฟกลาเซียรเ์อก็ซ์เพรส ทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันจะไดส้มัผสั และพดูไดเ้ตม็ปากว่า 
ไดช้มทวิทศัน์ทีส่วยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์ชมทวิทศัน์สองขา้งทีจ่ะเปลีย่นไปทุกนาที จาก
ธารน ้าแขง็ทีป่กคลุมอยูช่ ัว่นาตาปี บนความสงูกวา่ 2,000 เมตรของยอดเขา สูท่อ้งทุง่เขยีว
ขจแีซมดว้ยดอกไมน้านาชนิด      

(ใชเ้วลาในการนัง่รถไฟกลาเซยีรเ์อก็ซเ์พรส 3 ชัว่โมง) 
11.46 น. เดนิทางถงึ เมืองอนัเดอรม์ทั เมอืงเลก็ ๆ ซึง่ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาแอลป์ ระหวา่งทางทา่นจะ

ไดช้มทวิทศัน์อนัตระการตาของชนบทสวติเซอรแ์ลนด ์
ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ภเูขา และทะเลสาบอยา่ง
แทจ้รงิ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ ฟ๊อกซท์าวน์ เอ้าทเ์ลท มอลล ์

สวรรคส์ าหรบันกัชอ้ป ซึง่ตัง้อยูท่างภาคใตข้องประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์ และอยูไ่มไ่กลจากประเทศอติาล ี
จากนัน้ มเีวลาอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ซึง่ฟ็อกซท์าวน์
เอา้ทเ์ลตนี้เป็นเอ๊าทเ์ลทใหญ่ซึง่เป็นศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 
160 รา้น สนิคา้คณุภาพด ี ลดราคาระหวา่ง 30-

70% จากราคาขายปลกี เชน่ ของใชใ้นครวัเรอืน แวน่ตา ผลติภณัฑเ์ครือ่งหนงัอติาล ี

รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นมชือ่ดงัอาท ิ เชน่ D&G, Armani, 

Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, 
Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และ อื่น ๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ 
บรเิวณฟ๊อกซท์าวน์ยงัมซีุปเปอรม์ารเ์กต็ชือ่ดงั COOP ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ผลไม ้ ขนม 

หรอืชอ็คโกแลตต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยัอกีดว้ย 

(ระยะทางประมาณ  126  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง) 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองทีราโน่ เมอืงเลก็ ๆ ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ี เป็นเมอืง

ชายแดนระหวา่งประเทศอติาลแีละประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์     



 

 

 

 

 

(ระยะทางประมาณ  132  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง) 
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  GRAND DELLA POSTA -- SONDRIO  หรือ
เทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง   ทิราโน่ - นัง่รถไฟเบอรนิ์น่า - เซนตม์อริส – 

ซูริค 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าท่าน นัง่รถไฟเบอรนิ์น่าเอก็ซเ์พลส … หน้าต่างบานกระจกโค้ง ออกแบบมาให้
สามารถมองเหน็ทิวทศัน์ภายนอกได้แบบพาโนรามา เราจะได้ชมวิวเกือบ 360 

องศากนัเลยทีเดียว ทีร่ถไฟสายเก่าแก่ทีส่ดุของสวสิเซอรแ์ลนด ์ เริม่
ใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1910 จวบจนถงึปัจจุบนั ดว้ยเสน้ทางบน
ความสงู 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ผา่นเขตใจกลางเทอืกเขา
แอลป์ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี อกีทัง้ได้รบัการคุ้มครองให้เป็น
มรดกโลก ผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา ทะเลสาบแสนสวย อุโมงค ์

55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลม 

Brusio ท่ีมีความงดงามจนช่ือเสียงระบอืไปทัว่โลก จากมมุมองที่
นัง่ของตูร้ถไฟทีก่ ัน้ดว้ยกระจกบานใหญ่แบบพาโนรามาวิว จะสรา้ง
ความตื่นตาตื่นใจตลอดเสน้ทางการเดนิทาง และเป็นการนัง่รถไฟทีสุ่ด
แสนจะ  โรแมนตกิทีส่ดุครัง้หนึ่งในชวีติ สรา้งประสบการณ์เดนิทางที่

ยากจะลมืเลอืน และจดจ าไปอกีนานเทา่นาน  

(ใชเ้วลาในการนัง่รถไฟเบอรน์ิน่าเอก็ซเ์พรส ประมาณ 2 ชัว่โมง 11 นาท)ี 

11.11 น. น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองเซนตม์อริทซ ์ เมอืงตากอากาศ และศนูยก์ลางกฬีาสก ี ทีม่ชีือ่เสยีง
ระดบัโลก อยูท่างตะวนัออกสดุของประเทศ ตัง้อยูบ่นยอดทีส่งูทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ 

นอกจากนี้แลว้เมอืงตากอากาศแห่ง
นี้ยงัเคยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถานที่
แขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวถงึ 2 
ครัง้อกีดว้ย จากนัน้ น าท่านเดนิ
เล่นชม เมืองเซนตม์อริทซ ์สมัผสั



 

 

 

 

 

ววิทวิทศัน์อนังดงามของเทอืกเขา 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่นครซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ เป็นเมอืง

ทีส่ าคญัทางดา้นการคา้ ศนูยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิและการธนาคารของยโุรป ซึง่มอบ
ชวีติชวีาใหแ้ก่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ระยะทางประมาณ  203  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  3 ชัว่โมง) 
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  CROWNE PLAZA ZURICH  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง    ซูริค – กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรงุซูรคิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 971 

 (ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ  11 ชัว่โมง) 
 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง    กรงุเทพฯ 
 

05.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 2  ผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดภิาพ
......... 

 

 
****  END  OF  TOUR  **** 

 
 
*** หมายเหต ุ:- *** 

- รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์.... ตอ้งขออภยัหากรายการตรงวนัดงักล่าว 
- ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

- รปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี้ ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

- รายการทวัร,์ อาหาร, โรงแรมทีพ่กั, เวลาในการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยมติอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวสิยัต่าง 



 

 

 

 

 

ๆ อาทเิชน่ ภยัธรรมชาต,ิ การหยุดงาน, ประทว้ง, การล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุต่าง ๆ 
บนทอ้งถนน 

- บรษิทัฯ ไมข่อรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการล่าชา้หรอืยกเลกิของ สายการบนิ 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวสิยั ภยัพบิตัธิรรมชาตติ่าง ๆ การประทว้ง, หยดุงาน เป็นตน้ 
รวมทัง้ทรพัยส์นิสว่นตวัทัง้หมดของลกูคา้ในระหวา่งการเดนิทาง 

 
 
 

- สกุลเงนิ สวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เงนิสกุล ยูโร (EURO)  

- ไฟฟ้า 220 โวลต ์ปล๊ัก 2 ขากลม 



 

 

 

 

 
 

อณุหภมิูโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
-  



 

 

 

 

 

 
 

ถ้าท่านเจอส่ิงเหล่าน้ี ...... ถึงแมว่้าพาสปอรต์ของท่านยงัไม่หมดอายกุต็าม  

บริษทัฯ ขอแนะน าว่าควรต้องไปท าพาสปอรต์ใหม่ก่อนมาท าการจองทวัร ์
 

- พาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหน้าปัจจุบนัทีจ่ะเดนิทาง ทา่นอาจโดนปฏเิสธการออก หรอืเขา้เมอืงต่าง 
ๆ ... บางทา่นถามต่อวา่ “ไมต่รงยงัไงบา้ง” อาทเิชน่  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหน้าไมเ่หมอืนอดตีทีเ่คยไปท าพาสปอรต์มากอ่น 
หรอื หน้าพาสปอรต์อว้นทว้น ปัจจุบนัผอมผดิหผูดิตา  
หรอื หน้าพาสปอรต์เป็นชาย ปัจจุบนัเป็นหญงิเตม็ตวั ท าจมกู ท าตา ท าปากใหม ่
หรอื หน้าพาสปอรต์เป็นหญงิ ปัจจุบนัเป็นชายเตม็ตวั มหีนวด มกีลา้ม 

ผา่ตดัขากรรไกร (ท าฟัน / ดดัฟัน) กท็ าใหใ้บหน้า รปูหน้าเปลีย่นจากเดมิไดเ้หมอืนกนั 

 
- พาสปอรต์ถอืเป็นเอกสารทางราชการทีส่ าคญั เพราะฉะนัน้ ถา้เกดิมกีารช ารดุเสยีหาย ผดิไป

จากเดมิทีท่างราชการออกมาให ้จะถอืวา่พาสปอรต์เล่มนัน้ ๆ ไมส่ามารถใชก้ารไดอ้กีต่อไป อาทิ
เชน่ หน้ากระดาษมกีารฉีกขาด หรอืถงึไมข่าดกใ็ชต้่อไมไ่ด ้ หรอืชว่งรอยต่อของการเยบ็เล่มมี
การหลุด,             หรอืมกีารเปียกน ้าเปียกฝนมา ถงึแหง้แลว้กระดาษกจ็ะกรอบเหีย่วไม่
เหมอืนเดมิ 

 
- พาสปอรต์เหลอือายกุารใชง้านไมถ่งึ 6 เดอืน .... ขาดไปแค ่ 1 วนักไ็มส่ามารถใชเ้ดนิทางได้

แลว้คะ่ ไมม่กีารต่อรองใด ๆ ทัง้สิน้  (อายกุารใชง้านเหลอืไมถ่งึ 6 เดอืนกเ็หมอืนพาสปอรต์
หมดอายุแลว้) 

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

 
ว่าด้วยเร่ือง “คดีความ / การตัง้ครรภ”์ 

 
- กองตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใิหบุ้คคลทีม่ ี “คดคีวาม / ค าสัง่ศาล” เดนิทางออกนอก

ประเทศ .... เชน่ บางทา่นมไีปค า้ประกนัและโดนฟ้องรอ้งมา กท็ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางออก
นอกประเทศได ้โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 
- สายการบนิ อาจปฏเิสธไมใ่หท้า่นขึน้เครือ่งได ้ ในกรณีหญงิตัง้ครรภ ์ .... วา่ดว้ยเรือ่งของอายุ

ครรภ ์ในวนัเดนิทางทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์แจง้รายละเอยีดของอายุครรภใ์หช้ดัเจน 

 
 
ส่ิงท่ีเกิดขึน้เหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ ได้ทัง้ส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคมุ 

ถือเป็นความรบัผิดชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... ก่อนซ้ือทวัร ์โปรดท าความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อน 



 

 

 

 

 
 

หลกัฐานการท าวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

1. หนังสือเดินทาง(Passport)ทีเ่หลอือายเุกินกว่า 6 เดือน  และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า 
2. รปูถ่ายสี-ปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉากหลงัสีขาว ...เท่านัน้...)  ไ   รปูใหมไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 

- ใบหน้าตอ้งชดัเจน มองเหน็หน้าผาก และใบหทูัง้สองขา้ง  
(**หากมผีมปรกหน้า ตอ้งใสเ่จลหวขีึน้ หรอืตดิกิบ๊**)  

- หา้มสวมแวน่ตา และคอนแทคเลนสส์ตี่าง ๆ 

- หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, สรอ้ยคอ, ต่างห ูทุกชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรข้าราชการ /   

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่า /  

ส าเนาสติูบตัร (ในกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปีขึน้ไป) อย่างละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งเป็นฉบบัจรงิเทา่นัน้) 

(กรณุาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือสถานทูต) 

- ประกอบธรุกิจส่วนตวั ถ่ายส าเนาหนงัสอืจดทะเบยีนการคา้ (คดัมาไม่เกิน 3 เดือน) หรอืหนงัสอืจด
ทะเบยีนพาณิชย ์(ตอ้งลงตราประทบัของบรษิทัดว้ย) อยา่งละ…1….ชุด 

- พนักงานบริษทั / ข้าราชการ  ใหห้น่วยงานออกหนงัสอืรบัรองสถานะการท างาน  

(ระบุวนัเข้าท างาน / ต าแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาท่ีจะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการ 
- นักเรียน / นักศึกษา หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน) 

- ท าอาชีพอิสระ, แม่ค้า ... พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเองแจง้ถงึสถานะปัจจุบนัทีท่ า รายได ้

5. หลกัฐานด้านการเงิน ***จ าเป็นต้องใช้ STATEMENT เท่านัน้***  (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ 

ทัง้ส้ิน) 

- ขอเอกสาร STATEMENT พรอ้มตราประทบัทีอ่อกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน ประเภทเงนิฝาก
ออมทรพัย ์ หรอืฝากประจ า (ไมร่บับญัชกีระแสรายวนั) ทีม่ยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชไีมค่วรต ่ากวา่ 6 

หลกั …1…ชุด (ควรเลือกบญัชีทีมี่การเข้าออกเงินอย่างสม า่เสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบญัชีให้ถึง 
6 หลกั เพือ่ให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีค่รอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  

(*** ทางสถานทตูฯ ไมร่บัเอกสารการเงนิทีถ่่ายส าเนามาจากสมุดบญัชเีงนิฝาก ***) 



 

 

 

 

 

6. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา/
มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา/มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดง
ความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ 

หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง อยา่งละ…1 ชุด…. 

7. ใบรบัรองการฉีดวคัซีน (สามารถดาวน์โหลดไดท้ีแ่อพหมอพรอ้ม) เพือ่เป็นการยนืยนัวา่ไดร้บัวคัซนีแลว้ 
 

 **หมายเหต*ุ*    

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์
- ส าเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกค้าจะเซน็ตห์รอืไม่เซน็ตก์ไ็ด้...) 



 

 

 

 

 
 

 
แผนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า VFS GLOBAL สวิตเซอรแ์ลนด ์

ทีอ่ยู ่ อาคารจามจรีุ สแควร ์เดอะพลาซ่า “ชัน้ 4” ห้อง 404-405  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 

สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่
ใกล้ที่ สุ ดคือ  “สถานี สาม ย่ าน” 

ทางออกประตท่ีู 2 
 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพจิารณาวซี่ากรุ๊ป 30 วนั 

ทางสถานทูตสวิตฯ ไม่อนุญาติ
ให้ดึงพาสปอร์ตในระหว่างการ
ยื่นค าร้อง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยื่นวี
ซ่ า VFS จะก าหนดวันสแกน
ลาย น้ิ วมือให้  ซ่ึ งไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ ตอ้งมาตามวนันัด

หมายของทาง VFS เท่านัน้ ซึง่จะก าหนดการล่วงหน้า อยา่งน้อย 3 อาทติยก์่อนการเดนิทาง (ทาง
ฝ่ายขายจะแจง้วนัเวลาใหท้า่นอกีครัง้) 

- เอกสารฉบบัจรงิ ทีต่อ้งน าตดิตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมอื  

บตัรประชาชน+สมดุเงินฝากธนาคาร  
 

 

 
หมายเหต ุ 1. การพจิารณาการออกวซี่าใหห้รอืไมใ่ห ้ เป็นดุลยพนิิจของสถานทตูเทา่นัน้ บริษทัฯ เป็น

แค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะ
อยู่ในดลุพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ี
เอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การ
ปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอ
วซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ   



 

 

 

 

 

2. เงนิคา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่า ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ ถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า 
สถานทตูกไ็มค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากท่านตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ทา่น
กต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมเ่องทุกครัง้  
3. หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ
ทา่นไปสมัภาษณ์ตามวนันดัหมายทีส่ถานทตูระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ 
จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 



 

 

 

 

 

 

ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เติม 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ท่ีเบอร์ 02-231-3399  

เพ่ือมาจองควิย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เติมของวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์  (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกดิ     สถานที่เกดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วนัที่ออกหนังสือเดินทาง           วนัท่ีหมดอายุหนังสือเดนิทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ .... แกรนดส์วิตเซอรแ์ลนด ์ 9  วนั  (TG) 

  ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ท่านละ109,000.-129,000.-บาท 

 เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ99,000.-119,000.-บาท 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่   17,000.- 17,000.- บาท 
 

***หมายเหต*ุ**   ถา้มาดว้ยกนัทัง้หมด 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง 
หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเป็น 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิส าหรบักรุ๊ปราคาพเิศษ ชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ (รวมคา่ภาษสีนามบนิทุก
แห่ง) 
- ตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษน้ี ... ไม่สามารถน ามาแก้ไข, เปล่ียนช่ือ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทัง้ส้ิน 

2. คา่ธรรมเนียมยืน่วซี่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) แบบท าการปรกตใิชเ้วลายืน่ 3-4 สปัดาห ์

 (ทางสถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมใหท้า่น....ไมว่า่ท่านจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม) 

3. คา่อาหาร, คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์
4. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ) กฎหมาย

ในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั 

5. คา่โรงแรมทีพ่กั (ระดบั 3-4 ดาว) พรอ้มอาหารเชา้ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์
หมายเหต ุ  โรงแรมสว่นใหญ่ในยุโรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมิ
ต ่า และหากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรอืการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 

3-4 เท่าตวั อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

6.  คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  

 (สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)  

7. คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัร ์ คอยดแูลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวนัเดนิทางทีร่ะบุใน
รายการ (ไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร)์ 



 

 

 

 

 

8. คา่ประกนัชวีติระหวา่งการเดนิทางกรณีเกดิอุบตัเิหตุ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 
1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล : กรณีเกดิอบุตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 200,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ค่าประกนัอบุติัเหต ุและค่ารกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีท่ีได้รบัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสญูเสียทรพัยสิ์นส่วนตวั และไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 

*** ลกูค้าท่านใดมีความประสงคจ์ะซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมความคุ้มครอง *** 

ส าหรบัครอบคลุมเรื่องรกัษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง 
 (*** แผนประกนัภยันี้ส าหรบัผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี และมอีายุไมเ่กนิ 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดนิทาง 7-8 วนั  เบีย้ประกนัภยัเริม่ตน้  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดนิทาง 9-10 วนั  เบีย้ประกนัภยัเริม่ตน้  970 บาท 



 

 

 

 

 
 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

1. คา่ตรวจโควดิ RT-PCR TEST ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากตดิโควดิระหว่างการเดนิทาง ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ระหว่างกกัตวัของประเทศนัน้ๆ 

เอง) 
2. คา่โรงแรม – ในกรณีทีร่ฐับาลมกีารประกาศใหก้ลบัมาตอ้งกกัตวั 
3. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบั

ภาษ)ี 

4. คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์), คา่ท าใบอนุญาตกิลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่าง
ดา้ว  (เป็นหน้าทีข่องผูเ้ดนิทางทีต่อ้งจดัท าเอง) 

5. คา่ระวางสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิ 20 กโิลกรมั / ทา่น 

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ และ
คา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

7. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากการล่าชา้ของสายการบนิ และการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
8. คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋า และทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง  

9. ค่าทิปพนักงานขบัรถยโุรป (คนละ 3 สวิสฟรงัก ์x 7 วนั)  = ท่านละ  21 สวิสฟ
รงัก ์

10. ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั)

 = ท่านละ  900 บาท  

 
 ขัน้ตอนการจอง และช าระค่าทวัร ์

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยสง่ส าเนาพาสปอรต์หน้าแรก พร้อมช าระเงินค่ามดัจ าท่านละ 
65,000.- บาท   ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง …. มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ขอรบัลกูคา้รายอื่นต่อไป  

2. ส าหรบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด..........ทางบรษิทัฯ จะขอเรยีกเกบ็ก่อนการเดนิทาง 30 วนั 
แมก้รณีทีย่งัไม่ทราบผลวซีา่ ทางบรษิทัฯ กข็ออนุญาตเกบ็ค่าทวัรท์ีเ่หลอืทัง้หมดก่อนตามเงือ่นไขการช าระ

เงนินี้ 
(หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ ท าการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิมดัจ าได้

ทนัท)ี 

 



 

 

 

 

 

- ช าระเงนิผา่นบญัชธีนาคารเท่านัน้  

 
- บริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผา่นการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ช่ือส่วนบคุคล ทัง้น้ี
เพื่อความปลอดภยัในการช าระเงินของท่านเป็นส าคญั 

 
- หากต้องการใบเสรจ็ในนามนิติบคุคล กรณุาแจง้กบัพนกังานขายก่อนล่วงหน้า มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่อกใบเสรจ็ยอ้นหลงั 
 



 

 

 

 

 

 

 เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดงัน้ี.- 

a. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป  คนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

b. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 64-45 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 และ +คา่ด าเนินการ 3,000 บาทต่อทา่น 

c. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 44-31 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 70% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

d. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30-15 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 85% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

e. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 14-0 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
 หมายเหต ุ: -  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปล่ียนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีผูร้ว่มเดนิทางน้อยกว่า 
15 ท่าน 

2. เดก็ท่ีมีอายรุะหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้งูอาย ุ หรือท่านท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร ์
หรือไม้เท้า ต้องอยูใ่นความรบัผิดชอบของตวัท่านเอง ทางบริษทัฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะ
ส่วนบคุคลได้ 

3. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ อนัเกดิจากการปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง การโดนกกัตวั หรอืถูก
สง่ตวักลบั โดยการพจิารณาของเจา้หน้าทีด่ว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ซึง่ถอืเป็นเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือ
อ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นสดุวสิยั  โดย
จะพยายามใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัท่าน  

5. หากในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ทา่นปฎเิสธไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่จะบางสว่น หรอืทัง้หมด 
ใหถ้อืวา่ทา่นไดส้ละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอเงนิคนืค่าบรกิารได ้

6. กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยัจากการล่าชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ ท าใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่ว
และพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัรท์ีร่ะบุ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะถอืเป็นเหตุสดุวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
ฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากทางสายการบนิ 

7. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เชน่ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนดัหยดุงาน, 

ปัญหาการจราจรติดขดั และทรพัยส์นิสว่นตวัสญูหาย หรอืหลงลมืตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่
เหตุการณ์ดงักล่าวอยูน่อกเหนืออ านาจการควบคมุของบรษิทัฯ 



 

 

 

 

 

8. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 
 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋เคร่ืองบินเอง (การแลกไมล ์หรือไป-กลบัไม่
พร้อมกรุป๊)     กรณุาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วนั หรือกรณีท่ีลูกค้า
ต้องท าการออก        ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ราคาดงักล่าวข้างต้น .... สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปล่ียน, ค่าน ้ามนั และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
 


