
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลาสสิค สวิตเซอร์แลนด์ 
10 วัน 7 คืน 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัแรก 
กรุงเทพมหำนคร – ซูริค 

 

21.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

 หมำยเหตุ : ท่ำนต้องแสดงวัคซีนพำสปอร์ตกำรได้รับวคัซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอนิ พร้อมผลกำร
ตรวจ RT-PCR Test มีอำยุไม่เกนิ 72 ช่ัวโมง (แนะน ำให้ท ำกำรตรวจโควิด 1 วนัล่วงหน้ำก่อนเดินทำง)  

 

วนัที่สอง 
ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – ดำวอส – เซนต์โมริตส์ 

 

00.22 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์(บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ 
และอาคารสไตลค์ลาสสิก น าท่านเท่ียวชมและสัมผสัความงามของน ้าตกไรน์ น ้ าตกท่ีไดช่ื้อวา่เป็นน ้าตกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยโุรป ชมความแรงของกระแสน ้าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน ้าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้าท่ีกระจายปก
คลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระใหท่้านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเกบ็
ภาพความงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 172 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.20 ช.ม.) เมืองน้ีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World Economic Forum (WEF) ซ่ึงเป็นการประชุมประจ าปี
ของทัว่โลก ในทุกๆปี เมืองดาวอส (Davos) ตั้งอยู่เขตรอบแม่น ้ า Landwasser ซ่ึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง 
ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ท่ีความสูง 1,560 เมตร (5,120 ฟุต) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป และเมืองน้ีถูก
จดัใหเ้ป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีใหญ่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์และสูงท่ีสุดในยโุรป นอกจากน้ีเมืองน้ียงัโด่งดงั เร่ือง
ของอากาศท่ีดี  สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การรักษา และฟ้ืนตัวจากโรคปอด เมืองน้ีมีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ของไทย โดยในธนบตัรท่ีระลึกฉบบัละ 20 บาท ท่ีทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ดัพิมพข้ึ์น



 

 

โดย ไดเ้ชิญพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ในหลวง ร.9 เม่ือสมยัยงัทรงพระเยาว์ ซ่ึงทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ 
(Seehof hotel) ซ่ึงอยูท่ี่เมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโรงแรมเซโฮฟ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์โมริตส์ (St. Moritz) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)      
เมืองท่ีอยู่ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงท่ี 
1,775 เมตรเหนือน ้ าทะเล 
ซ่ึ ง ท า ง ต ะ วัน ออกขอ ง
เ ทือกเขามียอดภู เขา  Piz 
Bernina ตระหง่านสูงท่ีสุด 
ท่ีระดับ 4,049 เมตรเหนือ
ระดับน ้ าทะเล เมืองเซนต์
โมริตส์ แบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือ ส่วนท่ีอยูบ่นเขา และส่วนท่ีราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยูต่รงกลาง เมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐท่ีใหญ่
ท่ีสุดและอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
เซนต์โมริตส์ (Lake St. Moritz) ซ่ึงจะพบกบัความงดงามของน ้ าใสสีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถา้เป็นหนา้
หนาวน ้ าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้ าแขง็ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบ
รนด์เนม หรือ สินคา้พื้นเมือง ในย่านจตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงาม
ของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งน้ี 

 
 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Europa St. Moritz *** หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สำม 
อนัเดอร์มัท - น่ังรถไฟกลำเซียร์ เอก็ซ์เพรส – เซอร์แมท (พกัค้ำง 2 คืน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์มทั (Andermatt) (ระยะทาง 224 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

หมู่บา้นในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใน
หุบเขาท่ีเรียกว่าอวัร์เซอเริน อนัเป็นแหล่ง
ตน้น ้ าของแม่น ้ าร็อยส์ อนัเดอร์มทัถือเป็น
หมู่บา้นท่ีเป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาท่ี
ส าคญัสามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์
อลัพท์างทิศตะวนัออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ท
ทางทิศใต้ และช่องเขาฟัวร์คาทางทิศ
ตะวนัออก เมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีอากาศดีอีก
แห่งและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม ระหว่างการเดินทางท่านจะไดย้ลทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้งทาง นอกจากน้ี
อนัเดอร์มทัยงัเป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาข้ึนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีนัง่ชมวิวทิวทศัน์และ
บรรยากาศของเมืองเลก็ๆตลอดเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสัมผสับรรยากาศ นัง่ไฟสายโรแมนติค สายกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟท่ีไดช่ื้อวา่วิ่งชา้
ท่ีสุดในโลก และเป็นเส้นทางท่ีนักท่องเท่ียวทัว่
โลกใฝ่ฝันจะไดส้ัมผสั ตลอดการนั่งรถไฟกว่า 3 
ชัว่โมงจากเมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) สู่ เมือง
เซอร์แมท (Zermatt) เ มือง เล็กๆ  ซ่ึ งตั้ งอยู่บน
เทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์
ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีถูกโอบลอ้มอยู่
ในออ้มกอดของหุบเขาและสายน ้าสีฟ้าครามสดใส
ของทะเลสาบ หรือจะเป็นทศันียภาพของภูเขาท่ีพาดผา่นกลางเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาความสูงกวา่ 3,000 เมตร ท่ี



 

 

ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้ งปี อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามและข้ึนช่ือของ
สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟส้ินสุดการเดินทาง ณ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขา
แหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นท่ีสกีฤดูหนาวและฤดูร้อนท่ีกวา้งใหญ่ เมืองเซอร์แมท
น้ีถือว่าเป็นเมืองท่ีปราศจากมลภาวะโดยส้ินเชิงเพราะเป็นเมืองท่ีหา้มน าเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเขา้ไปในตวัเมือง
เด็ดขาด น าท่านเท่ียวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองท่ีปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหน่ึงของ
สวิตเซอร์แลนด ์ 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hotel Astoria Zermatt **** หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1) 

 

วนัที่ส่ี 
เซอร์แมท – เคเบิล้สู่ยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ซำสเฟ (เมืองไร้มลพษิ) - ไอซ์พำวลิเลยีน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่าน นั่งกระเชา้สู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์
ฮอร์นท่ีมีช่ือเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยูร่ะหวา่งประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี ภูเขาท่ีสูงกวา่ 4,478 
เมตร รูปทรงพีระมิดตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลกมาชมความงามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” น้ีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ของลูกอม “ริกวัล่าร์” และ “พาราเมาตพ์ิกเจอส์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมาตพ์ิกเจอส์ ของฮอลลีวูด 
ไดน้ ามาเป็นตราสัญลกัษณ์ของบริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสุดในสวิสดว้ย
ความสูงของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นท่ีมีความสูงกว่า 4,478 
เมตร จึงสามารถมองเห็นยอด
เขาสูงยอดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียง
ได้ชัดเจน อิสระให้ท่านเดิน
เล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้ นได้ เ วลาน า ท่ านนั่ ง
กระเชา้เดินทางกลบัสู่ เมืองเซอร์แมท (การใหบ้ริการของกระเชา้ ข้ึนกบัสภาวะอากาศ ณ วนันั้นๆ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการใหบ้ริการหากสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บน Matterhorn Glacier Paradise 
 (***หากหอ้งอาหารไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะน าท่านรับประทานอาหารท่ีเมืองเซอร์แมทแทน) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาสเฟ (Sass Fee) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองวิสป์ (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
สวิตเซอร์แลนด ์มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้น แต่กระนั้นกมี็ช่ือจากท าเลท่ีตั้งซ่ึงแวดลอ้มดว้ยภูเขาสูงเสียดฟ้า
มากถึง 18 ลูก ท าให้ซาสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮิตส าหรับผูช่ื้นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นไดรั้บฉายาว่า The 
Pearl of the Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมือง
ของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีไม่มีรถยนต์วิ่ง มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิมาก จากนั้นน าท่านเขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Pavilion) ท่ี
ระดบัความสูง 3,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินและถ่ายรูปเล่นกบัรูปสลกัน ้าแขง็รูปต่าง ๆ 
และประดบัไฟอยา่งสวยงาม ซ่ึงทั้งหมดท่ีวา่มาตั้งอยูภ่ายในถ ้าน ้าแขง็ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ลา้นปีอีกดว้ย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hotel Astoria Zermatt **** หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2) 
 

วนัที่ห้ำ 
มองเทรอ – ปรำสำทชิลยอง – เวเวย์  – โลซำนน์  – เจนีวำ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 12 นาที น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ 

(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่า
ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ น าท่านเขา้ชมปราสาทชิลยอง (Chillon 



 

 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 
สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา 
ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์
ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม
การเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่
ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขา
สูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเกบ็ภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย่ ์(Vevey) เมืองเล็กๆระหวา่งทางสู่เมืองโลซานน์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันชาร์ลี 
แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตไดเ้คยใชบ้ั้นปลายชีวิตท่ีเมืองน้ี ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าท่านชมเมืองโลซานน์  ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
เมืองโลซานน์นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตาก
อากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็ยา่ 
น าท่านผา่นชมอพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซ่ึงในอดีต
เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาท่ี
สามพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
น ร า ธิ ว า ส ร า ช น ค ริ น ท ร์  
พระบาทสม เด็ จพระ เ จ้ า อยู่หั ว
อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 น าท่านเดินชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั 
ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของยุวกษตัริยท์ั้งสองพระองคเ์ม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั 
ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) ตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จดัสร้าง
โดยรัฐบาลไทย สร้างข้ึนจากไมส้ัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร



 

 

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไป
ประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเมืองนั้นตั้ งอยู่บริเวณท่ี
ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกับแม่น ้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวนัตกของ
ประเทศ เป็นแหล่งน ้าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี 
ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหว่าง
ชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร น าท่านชมน ้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับว่าสูงและมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้
จากทุกจุดในเมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถ
พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้ าพุถูกติดตั้งในปี 1886 น าท่านถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ท่ีสวน
องักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hilton Geneva Hotel **** หรือเทียบเท่ำ  
 
 



 

 

วนัที่หก 
เจนีวำ – เนอชำแตล – เบิร์น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) เมืองแห่งปราสาทของสวิส ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของทะเลสาบเนอชา
แตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบท่ีมีช่ือเดียวกนักบัเมืองและรัฐ น าท่านเขา้ชมปราสาทเนอชาแตล (Chateau de 
Neuchatel) ปราสาทเก่าแก่ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมือง โดยปราสาทตั้งอยูบ่นยอดเนิน
เขาเล็กๆใจกลางเมืองเก่า จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์คอลเลกีอาเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถ์เก่าแก่ท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขาและอยูติ่ดกนักบัปราสาทเนอชาแตล ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 ในสไตล ์Roman rhenan 
โดยมีหลงัคาเป็นแบบกอธิค ภายในไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการบูรณะมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั
โบสถแ์ห่งน้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัๆของเมืองเนอชาแตลอีกแห่ง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น า ท่ าน เ ดิ นท า ง สู่  ก รุ ง เ บิ ร์ น  (Berne) 
(ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ช .ม . )  เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด ์เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึน
เม่ือ 800 ปีท่ีแล้ว โดยมีแม่น ้ าอาเร่ (Aare) 
ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการ
ทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศ
เหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศ
ตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านชมกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยก
ย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 
ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010  น าท่านชม บ่อหมีสีน ้ าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของ
กรุงเบิร์น น าท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค   เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์
จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบั
สูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา
ไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี 
ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็น
ประตูเมืองแทน และดดัแปลงไซท้ค์ลอ็คเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Westside Hotel **** หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่เจ็ด 
เบิร์น – อนิเตอร์ลำเก้น – ขึน้เขำจุงเฟรำ (มรดกโลก) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ี
ตั้ งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune 
lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz 
lake) อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ สั ม ผั ส
บรรย าก าศและธรรมชา ติ แบบ
สวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเลก็ๆ พร้อมช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือก
ซ้ือนาฬิกายี่ห้อดงัหลากหลายท่ีผลิต
ในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และ
อ่ืนๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใน     
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามและโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน
สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของสวสิ 
ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักๆ  ท่ีกระจดักระจายอยูท่ัว่ไป มีทั้งบา้น
สีน ้ าตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          
วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบัพื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะจอดใหท่้านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 
13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยโุรป (Top of Europe) น าท่านชม กลาเซียร์หรือธารน ้ าแขง็ขนาดใหญ่ 
จากนั้นสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง เรียกไดว้่าเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป สามารถมองเห็นได้



 

 

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร น าท่านชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สมัผสักบั
ภาพของธารน ้าแขง็ Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา (แวะ
เปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเดด็ จุดเปล่ียนรถไฟ ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 เคยเสดจ็มาเม่ือปี 2440) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Du Nord Interlaken ***** หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่แปด 
ลูเซิร์น - ซูริค 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “หลงัคาแห่งทวีปยโุรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก
จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา
และไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบัสะพานไมช้า
เพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี              
เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  จากนั้นน าท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ 
อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน 
แกะสลกัอยู่บนหนา้ผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่อนุสาวรียรู์ป
สิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดย



 

 

สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส 
ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16   

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านถ่ายรูปกบั 
Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าลิมมตั และเป็นจุด
ถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ พร้อมกบัวิว
แม่น ้าลิมมตั อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

 
  

 น ำท่ำนตรวจ RT-PCR Test ณ สนำมบินซูริค (ค่ำตรวจไม่รวมในค่ำทัวร์ ประมำณ CHF 150) ได้รับผล
ประมำณ 5 ช่ัวโมงผ่ำนทำงอเีมล์ 

 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่เก้ำ 
ซูริค - กรุงเทพมหำนคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเชคอิน และท า Tax Refund 
13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สิบ 
กรุงเทพมหำนคร 

 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คลำสสิค แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 10 วนั 7 คืน 
เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ กบั เส้นทำงสุดคลำสสิค ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

 

อตัราค่าบริการ   มกราคม - มีนาคม 2565 เมษายน- พฤษภาคม 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

109,900 113,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 13,000 15,500 
เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 99,900 103,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-ZRH-BKK) 24,000 27,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564) ** 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 



 

 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) พร้อมค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าท่ีพกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เม่ือกลบัถึงเมืองไทย 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ังจ่ำย 55,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วนัหลงัมีกำรยืนยนักรุ๊ปเดนิทำงแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดนิทำง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season 
สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

กรณีเดนิทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมำยเหตุ : 



 

 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทำง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 



 

 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดการสูญ
หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกั



 

 

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พืน้ฉำกหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้เป็นสี

เทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวซ่ีำท่ีเคยได้)  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่ำน้ัน ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


