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10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่)  
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆในสวสิ... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 

 

 
***บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวสิ อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ส*** 

พฤษภาคม - ธันวาคม 2565 

เร่ิมต้น 119,900 บาท  
ซูริค, โมเกลเบิร์ก, ไอเซิลวาลด์ แห่ง Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรียนทซ์  
มูร์เริน, กมิเมลวาลด์, ขึน้เขาชิลท์ธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007), อนิเตอร์ลาเคน  

นั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express, ไอเกลิ, แช่น ้าแร่ร้อน (ลุคเคอร์แบด), ซาสเฟ  
ไอซ์ พาวิลเลยีน, บริค, ธารน ้าแข็งยูเนสโก อาเลท็ช์ อารีนา, อลัดอร์ฟ, เคเบิล้คาร์ขึน้เขาชตันเซอร์ฮอร์น, ซูริค 

 

 

ราคาทัวร์ 124,900 บาท :  19-28 พ.ค. 65 / 13-22 มิ.ย. 65 / 17-26 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 66 / 
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 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 15-24 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 / 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65 

10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่)  
วันแรก กรุงเทพมหานคร - ซูริค 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสอง ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวาล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พกัค้างชาเลต์ 2 คืน)  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโมเกลเบิร์ก (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง) เมือง

เลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคเซ็นตก์าลเลิน เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีอากาศบริสุทธ์ิ และมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านเข้าชมทรีทอปวอล์ค (Treetop Walk) เป็นสะพานไม้ท่ีสร้างขึ้นสูงเหนือแนวทิวไม ้
เพื่อให้สามารถมองเห็นวิวของเมืองและเทือกเขาสลบัซับซ้อน นับเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่ง ให้ท่านไดสู้ด
อากาศบริสุทธ์ิ และ สัมผสับรรยากาศทิวเขาแอลป์อีกดา้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟิวซิสเบิร์ก (Feusisberg) (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไอเซิลวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น
หมูบ่า้นเลก็ๆท่ีอยู่ติดทะเลสาบเบรียนทซ์ (Lake Brienz) น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็น
ปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉากหลงัในภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีช่ือดงั Crash Landing on You อีก
ดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทศัน์อนัสวยงาม หรือจะเลือกเดิน
เล่นผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธ์ิแบบเต็มอ่ิม ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองสเตชเกลเบิร์ก (Stechelberg) 
(ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 
 

 น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์สู่หมู่บา้นมูร์เริน (Murren) หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อวา่ ปลอดมลพิษ และ ไม่มีรถยนตว่ิ์ง การเดินทาง
จะใช้เคเบิลคาร์ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในเทือกเขาแอลป์ท่ีสวยงาม วิวทิวทศัน์ ท่ีเรียกไดว้่า “สวรรค์บนดิน” (กระเป๋า
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เดินทาง ทางทวัร์จดัส่งให้ท่านในโรงแรมท่ีพกั) หากท่านใดไม่เหน่ือยแนะน าให้ทา่นเดินเล่นภายในเมืองน้ี ท่าน
จะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวสวิสพื้นเมือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัสไตล์ชาเลต์สวิส Hotel Alpenruh Murren  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

 
 
วันท่ีสาม มูร์เริน – กมิเมลวาล์ด – ขึน้เขาชิลท์ธอร์น (เขาเจอมส์บอนด์ 007) – สาธิตท ามาร์ตินี เคร่ืองด่ืม 007  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมืองกิมเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพอันสวยงามของเทือกเขา

แอลป์ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปกบัหมู่บา้นเล็กๆท่ีตั้งริมหนา้ผา นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่ง ได้
เวลาน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาชิลทธ์อร์นหรือ เขาเจมส์บอนด ์007 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Piz Gloria 360O ซ่ึงสามารถหมุนรอบตวัเองได ้ เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสั
ความสวยงามของววิภายนอกจากยอดเขาชิลทธ์อร์นแบบ 360 องศา 

 

บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิลท์ธอร์น (Schilthorn) สัมผสัความงามบนยอดเขา ณ ความสูง 
2,970 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ในช่วงฤดูหนาวท่ีชิลธอร์นจะสามารถสนุกกบัการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบน
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หิมะ และท่ีส าคญับนยอดเขาชิลธอร์นแห่งน้ี เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her 
Majestic's Secret Service เม่ือปี ค.ศ.1969 ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมท่ีจดัขึ้นบนเขาชิลทธ์อร์น ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรม Skyline Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema, 007 Walk of Frame อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
และสัมผสัประสบการณ์เดินเล่น ถ่ายรูปกบัหิมะ กบัภูเขาท่ีตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 2,970 เมตร  

 
 

 ได้เวลาน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์กลบัสู่เมืองมูร์เริน เพื่อร่วมกิจกรรมในการสาธิตท ามาร์ติน่ี เคร่ืองด่ืมประจ าตัว 
เจมส์บอร์น 007 ให้ท่านไดส้นุกสนานการกบัลองท ามาร์ติน่ีเคร่ืองด่ืมแกว้พิเศษ และลิ้มลองจิบเคร่ืองด่ืม พร้อม
ชมวิวทิวทศัน์ความสวยงามของเมืองมูร์เริน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัสไตล์ชาเลต์สวสิ Hotel Alpenruh Murren  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีส่ี มูร์เริน – ซิกริสวิล – อินเตอร์ลาเคน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เดินทางสู่เมืองสเตชเกลเบิร์ก (Stechelberg) จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมืองซิกริสวิล 
(Sigriswill) (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านถ่ายรูปท่ีสะพาน Sigriswil Panorama 
Bridge ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีช่ือดัง Crash Landing on You ในฉากท่ีพระเอกและ
นางเอก เจอกนัเป็นคร้ังแรก สะพานแขวนแห่งน้ีเป็นสะพานท่ีเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น Aeschlen และ Sigriswil ซ่ึง
เป็นเหมือนทางลดัเดินเช่ือมระหว่างสองหมู่บา้นของคนสวิส โดยสะพานแห่งน้ีมีความยาว 340 เมตร และ มีวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนไดอ้ย่างชดัเจน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพความ
สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินเล่นภายในเขตเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองซิกริสวิล  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดงัหลากหลายท่ี
ผลิตในสวิส ไม่วา่จะเป็นRolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Boutique Hotel Bellevue **** หรือเทียบเท่า  
 
 
วันท่ีห้า อนิเตอร์ลาเคน – นั่งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express – ไอเกลิ – ลุคเคอร์แบด  (แช่น ้าแร่) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Zweisimmen 

น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางชมวิวระหว่าง Zweisimmen – Montreux จะเป็นจุดเด่นท่ีสุดของ Golden 
Pass Line และเป็นสาเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวทัว่โลกนิยมนัง่ Golden Pass Line ก่อนท่ีขบวนรถไฟเดินทางไป
ถึงเมืองมองเทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะว่ิงแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แลว้ค่อยๆว่ิงเข้า
สถานีมองเทรอ (Montreux) ท่ีอยูริ่มทะเลสาบ นบัเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไอเกิล (Aigle) เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นอีกหน่ึงเส้นทางธรรมชาติสวยงาม ทิวเขา สลับ
ทะเลสาบ น าท่านเข้าชมปราสาทไอเกิล (Aigle Castle) และ พิพิธภัณฑ์ไวน์ (Wine Museum) ป้อมปราการ
ปราสาทโบราณแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 12 โอบลอ้มดว้ยไร่องุ่น พืชเศรษฐกิจหลกั ซ่ึงน ามาใชใ้นผลิต
ไวน์ ปราสาทแห่งน้ีเดิมเป็นของตระกูลซาวอย ปัจจุบนัส่วนหน่ึงไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ไวน์ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ทวีปยโุรป น าท่านเขา้ชมความสวยงามของตวัปราสาท และชมภายในพิพิธภณัฑไ์วน ์พร้อมชิมไวน์แดงอนัเล่ือง
ช่ือ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัวิวรอบๆปราสาท สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์แบด (Leukerbad) 
(ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองน ้ าแร่เล็กๆท่ีตั้งอยู่บนท่ีราบสูงในหุบเขาทาง
ตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแมมี้ประชากรอาศยัอยู่ในเมืองแห่งน้ีไม่ถึง 2,000 คน แต่ก็ขึ้นช่ือเป็น
เมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาอย่างไม่ขาดสาย
ตลอดทั้งปี นอกจากน้ีในช่วงฤดูหนาวยงัเป็นแหล่งสกีรีสอร์ทชั้นยอดอีกด้วย  อิสระให้ท่านไดแ้ช่น ้ าแร่ร้อน
ท่ามกลางวิวทิวทศัน์แห่งเทือกเขาแอลป์ (หากท่านตอ้งการแช่น ้ าแร่ กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ าไปดว้ย ค่าแช่น ้ าแร่
ร้อนสาธารณะไม่รวมในราคาทวัร์ ประมาณ 20-30 CHF) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Thermal Hotels & Walliser Alpentherme**** หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหก ลุคเคอร์แบด – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพษิ) – ไอซ์พาวิลเลยีน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่ านเดินทางสู่ เมืองซาสเฟ  (Sass Fee) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองวิสป์  (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้น แต่กระนั้นก็มีช่ือจากท าเลท่ีตั้งซ่ึงแวดลอ้มดว้ยภูเขาสูงเสียดฟ้า
มากถึง 18 ลูก ท าให้ซาสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮิตส าหรับผูช่ื้นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นไดรั้บฉายาว่า The 
Pearl of the Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมือง
ของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีไม่มีรถยนต์ว่ิง มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิมาก น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอะลาลิน (Allalin 
Mount) และ สัมผสัประสบการณ์นัง่รถไฟใตดิ้น (The Metro Alpin) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสูงท่ีสุดใน
โลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นรถใตดิ้นท่ีเช่ือมสู่เมืองไร้มลพิษซาสเฟ ในระดบัความสูงท่ี 1,562 ฟุตเหนือระดบัน ้ าทะเล ให้
ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์นัง่รถไฟใตดิ้นท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถึงเมืองซาสเฟ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Allalin 360 degree 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Pavilion) ท่ีระดบัความสูง 3,500 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
และถ่ายรูปเล่นกบัรูปสลกัน ้ าแขง็รูปต่าง ๆ และประดบัไฟอยา่งสวยงาม ซ่ึงทั้งหมดท่ีวา่มาตั้งอยูภ่ายในถ ้าน ้าแข็ง
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ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ลา้นปีอีกด้วย จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์กลบัสู่เมืองซาสเฟ น าท่านเท่ียวชมความ
น่ารักและความสวยงามของเมืองซาสเฟ เมืองไร้มลพิษ 1 ใน 5 เมืองของสวิตเซอร์แลนด ์

(ในกรณีท่ี เคเบิล้คาร์เมืองซาสเฟ่มีการปิดปรับปรุง หรือ มีประกาศปิด ทางทัวร์จะจัดให้ท่านขึน้เขาแมทเทอร์ฮอร์นทดแทน) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel La Collina *** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเจ็ด ซาสเฟ – บริค – เคเบิล้คาร์สู่จุดชมวิวธารน ้าแข็งมรดกโลก อเลท็ช์ อารีนา - อนัเดอร์มัท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบริค (Brig) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักและมี
เสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า น าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาท Stockalperschloss ซ่ึงปราสาทโดมหัวหอมน้ีสร้าง
โดยพ่อคา้ท่ีมีอิทธิพลในช่วงศตวรรษท่ี 17 เหตุผลท่ีเมือง Brig เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากอยู่ติดกับ
อิตาลี พ่อคา้เมืองน้ีจึงไดท้ าการคา้กบัอิตาลีโดยเดินทางผ่านทางช่องแคบ Simplon Pass น าท่านเท่ียวชมเมือง 
จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่สถานี Bettermerhorn ซ่ึงมีจุดชมวิวธารน ้ าแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา ธาร
น ้ าแข็งนบัลา้นปี เป็นธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ (Alps) อยู่ในรัฐ Wallis (วาลิส) มีความยาวถึง 23 
กิโลเมตรกินพื้นท่ีตั้งแต่ Jungfrau มาจนถึง Valias (Wallis) ช่วงท่ีหนาท่ีสุดของธารน ้ าแข็งคือลึกประมาณ 900 
เมตร และธารน ้าแขง็ Aletsch ยงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วประมาณ 200 เมตรต่อปีเลยทีเดียว 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์มทั (Andermatt) หมู่บา้นในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีเรียกว่าอวัร์
เซอเริน อนัเป็นแหล่งตน้น ้ าของแม่น ้ าร็อยส์ อนัเดอร์มทัถือเป็นหมู่บา้นท่ีเป็นจุดบรรจบกนัของช่องเขาท่ีส าคญั
สามช่องเขา ไดแ้ก่ ช่องเขาโอเบอร์อลัพท์างทิศตะวนัออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต ้และช่องเขาฟัวร์คาทาง
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ทิศตะวนัออก เมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีอากาศดีอีกแห่งและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม ระหว่างการเดินทางท่านจะไดย้ล
ทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้งทาง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Aurora Andermatt *** หรือเทียบเท่า  

 
วันท่ีแปด อนัเดอร์มัท – สแตน – เคเบิลคาร์ขึน้เขาชตันเซอร์ฮอร์น - ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองสแตน (Stan) น าท่านเท่ียวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งน้ี น าท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่

สถานี เคเบิ้ลคาร์ จากนั้ นน าท่านขึ้ นกระเช้าแบบเปิด สู่ยอดเขาชตันเซอร์ฮอร์น เป็นภู เขาในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งรัฐนิดวลัเดินกบัรัฐออบวลัเดิน ภูเขาน้ีมียอดสูง 1,898 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล มีรถกระเชา้จากเมืองชตนัส์เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา และท่ียอดเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบลูเซิร์นได ้ 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบท่ี มีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์แลนด ์น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าซุก (Old town) ท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้
เป็นอย่างดี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อ่ิม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  

 น าท่านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตลินด์  ส่งออกท่ีมี ช่ือเสียงของ
สวิตเซอร์แลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเก้า ซูริค - กรุงเทพมหานคร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ า
ลิมมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and 
Gross Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนั
เล่ืองช่ือ พร้อมกบัวิวแม่น ้ าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมต่างๆ 

 

 
 

10.30 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
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วันท่ีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่)  
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆในสวสิ... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 

ราคาทัวร์ 124,900 บาท :  19-28 พ.ค. 65 / 13-22 มิ.ย. 65 / 17-26 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 66 / 
 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 15-24 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 / 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ   พ.ค. - ส.ค. / ธ.ค. 2565 ก.ย.- พ.ย. 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี
บริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง 
ราคาท่านละ 

124,900 119,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 28,000 28,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 114,900 114,900 
ชั้นธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทวัร์ (LX) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000- 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-ZRH-BKK) 26,000 22,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 
  

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 เม.ย. 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

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

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

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

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

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

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
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*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

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

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 



 

HTC-LX-10D-UNSEENSWISS-REV 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
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 ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ทา่นรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
 เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
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 (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
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- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
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 :   
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซ่า) ใหธ้นาคารประทบัตรา
รับรองส าเนาทุกหนา้ 

 
หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ 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)  
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- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  
 - ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
 

 (สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่)  

ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆในสวสิ... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 
ราคาทัวร์ 124,900 บาท  19-28 พ.ค. 65     13-22 มิ.ย. 65    17-26 ก.ค. 65  
 9-18 ส.ค. 65     29 ธ.ค.-7 ม.ค. 66   30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท  15-24 ก.ย. 65     11-20 ต.ค. 65    20-29 ต.ค. 65  
 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65 
 

 
 
ช่ือผู้ส ารองท่ีนั่ง................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยื่นวีซ่า 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยื่นวีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


