
 

8 วนั สวติเซอร์แลนด์ – อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) 

 
 

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

กนัยายน - ตุลาคม 2565 

89,900 บาท  
(รวมวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

ซูริค – แรพเพอร์ชวิล โยนา - ดาวอส -  ปอนเตรสซีนา – เซนต์โมริตส์ - นัง่รถไฟเบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส – ทิราโน่ 
ปอนเต ดิ เลกโน – เคลส - โบลซาโน – ออร์ติเซ่ – เทือกเขาโดโลไมท์ - กลอเลนซ่า – นอร์เดอร์ –  

ลกิเตนสไตน์ - วาดุซ - อพัเพนเซลล์ - ซังต์กลัเลน - ซูริค 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 22-29 ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-24 ต.ค. 65 
ไฮไลท์โปรแกรม …. เราน าท่านเยือนหมู่บ้านน่ารัก มีเสน่ห์ ท่ามกลางขุนเขา เที่ยว
โดโลไมต์แบบจัดเต็ม พร้อมน าเที่ยวหมู่บ้านเลก็ๆที่น้อยคร้ังจะได้ไปเยือน 

 
▪ ชมเมือง “แรพเพอร์ชวิลโยนา”  เมืองแห่งดอกกุหลาบ และ สะพานไมโ้บราณท่ีเก่าแก่อีกแห่งในสวิส 
▪ ชมเมือง “ดาวอส” เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ “ตั้งอยูสุ่งท่ีสุดของทวีปยโุรป” ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 



 

▪ นัง่กระเชา้ข้ึน “ยอดเขาดิโอโวลเลซซา” ชมวิวธารน ้ าแขง็อายนุบัหม่ืน 
▪ ชมเมือง “เซ็นตโ์มริตส์” เมืองท่ามกลางหุบเขาเอกาดีน อากาศบริสุทธ์ิมาก 
▪ นัง่รถไฟสายโรแมนติก สวิส - อิตาลี สวยสุดๆ Bernina Express เส้นทางรถไฟสายน้ีไดรั้บการ

ประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือปี ค.ศ. 2008 
▪ ชมเมือง “ปอนเต ดิ เลกโน” เมืองน่ารักแห่งแควน้ วาลกาโม นิกา เมืองสกีรีสอร์ทของอิตาลี 
▪ ชมเมือง “เคลส และเขา้ชมปราสาท เคลส” สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12  
▪ ชมเมือง “โบลซาโน” เมืองหลวงแห่งภูมิภาตไทโรลใต ้เมืองน่ารักอนัเป็นจุดรวมของแม่น ้า Tavelra 

และ แม่น ้า Israco รวมกนัเป็นแม่น ้า Adige 
▪ ชมเมือง “ออร์ติเซ่” เมืองแห่งหุบเขา 
▪ นัง่กระเชา้เคเบ้ิลคาร์ สู่ อลัเป ดี ศีอูซี (Alpe Di Siusi) สู่เทือกเขา โดโลไมท ์
▪ ชมเมือง “กลอเลนซ่า” เมืองประวติัศาสตร์กวา่ 700 ปี แห่งเทือกเขาแอลป์ 
▪ ชมเมือง “นอร์เดอร์” เมืองโบราณยคุโรมนั และ ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ในสมยัศตวรรษท่ี 13 
▪ เยอืน “ประเทศลิกเตนสไตน์” ประเทศเลก็ๆ แต่ติดอนัดบัประเทศท่ีร ่ารวยท่ีสุดในโลก 
▪ ชมเมือง “อพัเพนเซลล”์ เมืองเลก็ๆลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ อากาศดีมากท่ีสุดอีกแห่งของสวิส 
▪ ชมเมือง “ซงัตก์ลัเลน” อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถซ์งัตก์ลัเลิน ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ให้

เป็นเมืองมรดกโลก 
 

โรงแรมที่พกั 4 ดาว 
 

อาหาร : ไทย, จีน และ ท้องถิ่น  
 
รวมทิปและวีซ่าเชงเก้นทุกอย่างแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 

8 วนั สวติเซอร์แลนด์ – อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) 
วันแรก กรุงเทพมหานคร - ซูริค 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ เคาน์เตอร์ G อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ 
อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสอง ซูริค – แรพเพอร์ชวิล โยนา - ดาวอส -  ปอนเตรสซีนา - เซนต์โมริตส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแรพเพอร์ชวิล (Rapperswil) หรือช่ือเต็มคือ Rapperswil-Jona (ระยะทาง 41 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียวชมเมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา เมืองท่ีไดช่ื้อว่า “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” 

ท่ีน่ีมีการปลูกดอกกุหลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี ท าใหเ้มืองน้ีมีความ
โดดเด่นเพราะช่วงดงักล่าวจะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบหลากหลายสายพนัธุ์ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นอีกเมืองเก่าแก่ 
สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 18 จะเห็นไดจ้ากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณท่ียงัคงเหลืออยู่ น าท่าน
เท่ียวชมภายในเมืองเก่าแห่งรัพเพอร์ชวิล จากนั้นน าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke 
Rapperswil-Hurden) ท่ีสร้างเช่ือมระหว่างเมืองรัพเพอร์ชวิล และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นับเป็น
สะพานไมท่ี้เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษเ์ป็นอยา่งยิง่ 

 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยู่เขตรอบ
แม่น ้ า Landwasser ซ่ึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ท่ีความสูง 1,560 เมตร (5,120 
ฟุต) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป และเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีใหญ่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์และ
สูงท่ีสุดในยโุรป นอกจากน้ีเมืองน้ียงัโด่งดงั เร่ืองของอากาศท่ีดี สภาพแวดลอ้มเหมาะแก่การรักษา และฟ้ืนตวัจาก
โรคปอด เมืองน้ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของไทย โดยในธนบตัรท่ีระลึกฉบบัละ 20 บาท ท่ีทาง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดจ้ดัพิมพข์ึ้นโดย ไดเ้ชิญพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ในหลวง ร.9 เม่ือสมยัยงัทรงพระเยาว์ ซ่ึง
ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ (Seehof hotel) ซ่ึงอยู่ท่ีเมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน น าท่านแวะถ่ายรูป
กบัโรงแรมเซโฮฟ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอนเตรสซีนา (Pontresina ) (ระยะทาง 66 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  น า
ท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Diavolzezza ท่ีมีความสูง 2,978 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ชมวิวของธารน ้ าแข็งอายุ
นบัหม่ืนปี หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นแพะภูเขาท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพบนยอด
เขา พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี  

 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตโ์มริตส์ (St. Moritz) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองท่ีอยู่
ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงท่ี 1,775 เมตร
เหนือน ้ าทะเล เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ตวัเมือง
ตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดท่ีสูง
ท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัเซนตโ์มริตส์ (Lake St. Moritz) ซ่ึงจะพบกบัความงดงามของน ้ าใส
สีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถา้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้ าแข็ง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือ
เลือกซ้ือของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด์เนม หรือ สินคา้พื้นเมือง ในย่านจตัุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da 
Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งน้ี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Laudinella Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันท่ีสาม เซนต์โมริตส์ – รถไฟเบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส – ทิราโน่ - ปอนเต ดิ เลกโน - เคลส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสับรรยากาศ นัง่รถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานี St. Moritz มุ่งหนา้สู่
สถานีปลายทางเมืองทิราโน่ ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือ
ปี ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 
อุโมงค ์ไต่ระดบัเป็นขั้นๆสู่ความสูงกวา่ 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ 
ยาว 110 เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน 9 ซุ้มโคง้ คลา้ยกบัสะพานส่งน ้ าโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้
ลดระดบัลงมาจากเชิงเข่าสู่พื้นราบ  ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซ่ึง
เส้นทางรถไฟสายน้ีไดรั้บการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เม่ือปี ค.ศ.2008  (หาก
รถไฟเบอร์นีน่าเอก็ซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะเดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน) 



 

 
 

11.28 น. เดินทางถึง เมืองทิราโน่ (Tirano) เมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอนเต ดิ เลกโน  (Ponte Di Legno)  (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) ปอนเต ดิ เลกโน ตั้งอยูท่ี่จุดบรรจบกนัของแม่น ้าตน้ทางสองสายของโอกลิโอ เป็นแควน้บนสุดของแควน้
วาล กาโม นิกา เป็นเมืองท่ีเป็นส่วนหน่ึงของดาเลาเนียโบราณ (ดาเลญโญ) ซ่ึงรวมถึงคอมมูนของเตมูดว้ย หน่ึงใน
เมืองสกีรีสอร์ท ของอิตาลี น าท่านเขา้ชมโบสถ์โฮลีทรินิต้ี ปอนเต ดิ เลกโน (Chiesa della SS. Trinità a Ponte di 
Legno) โบสถ์สูงตระหง่านบนเนินเขา ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 – 17 อาคารไดรั้บการสร้างขึ้นใหม่ในสไตล์
บาร็อค และในปี 1864 โบสถไ์ดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัในปี 1917 จากการทิ้งระเบิดในออสเตรีย โบสถแ์ห่งน้ี
ได้รับการบูรณะอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีด้านหน้าด้วยเช่นกนั ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษท่ี 20 
หลงัจากเกิดเพลิงไหมท่ี้ท าลายบา้นเรือนใกลเ้คียงบางส่วนดว้ย 

 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oglio
https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_Camonica


 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคลส (Cles)  (ระยะทาง 57 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) เมืองท่ีเคยเป็นส่วน
หน่ึงของจกัรวรรดิออสเตรีย หลงัสงครามภูมิภาคน้ีตกเป็นของอิตาลีดว้ยการยบุสถาบนัพระมหากษตัริยอ์อสเตรีย-
ฮงัการี น าท่านเขา้ชมปราสาทเคลส (Castel Cles) บนเนินเขาเหนือทะเลสาบ Santa Giustina ปราสาทถูกในสมยั
ศตวรรษท่ี 12 และในตอนตน้ของศตวรรษท่ี 15 ในระหวา่งการกบฏของชาวนา ปราสาทไดรั้บความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง เจา้ชาย-บิชอปเบอร์นาร์ดแห่งเคลส์จึงไดบู้รณะปราสาทในสไตล์เรอเนซองส์ งานบูรณะเพิ่มเติมได้รับ
ค าสั่งจากขุนนาง Aliprando ในปี ค.ศ. 1597 ในเวลานั้นปราสาทมีสามหอคอย หน่ึงในนั้นและปีกดา้นเหนือของ
อาคารถูกท าลายจากการลอบวางเพลิงหอ้งต่างๆ ของปราสาทซ่ึงมีจิตรกรรมฝาผนงัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 โดยเฉพาะ
ในห้อง Saletta delle Metamorfosi ท่ี มีภาพเฟรสโกโดยจิตรกรศาล Marcello Fogolino ท่ีวาดภาพฉากจาก 
Metamorphoses ของ Ovid น าท่านเดินทางสู่ เมือง Coredo (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Miravel Hotel ,Coredo **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีส่ี โบลซาโน – ออร์ติเซ่ - เทือกเขาโดโลไมท์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง ) เมืองท่ี
ล้อมรอบด้วยแม่น ้ า เมืองหลวงของภู มิภาคไทโรลใต้ (South Tyrol) ท่ี น่ีแม่น ้ า Talvera จะไหลลงไปใน
แม่น ้า Israco และมารวมกนัเป็นแม่น ้ า Adige เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทือกเขา Dolomites ในทางทิศ
ตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งยิง่  

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/


 

น าท่านเขา้ชม มหาวิหารโบลซาโน (Duomo Bolzano) มหาวิหารใจกลาง Piazza Walther และสร้างขึ้นคร้ังแรกใน
ศตวรรษท่ี 4 ในปีต่อ ๆ มามหาวิหารก็มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเขา้มาและไดรั้บการบูรณะ จุดเด่นของอาคารแบบ
กอธิคแห่งน้ีคือหลงัคากระเบ้ืองท่ีสวยงามหลงัคาน้ีมีรูปแบบเพชรสีเขียวสีขาว และสีเหลือง โดดเด่นเหนืออาคาร
ท่ีอยู่โดยรอบ ภายในโบสถมี์เสาหินหลากสีและแท่นบูชาหลกัท่ีตกแต่งอย่างดี นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์บนัทึก
ประวติัความเป็นมาของโบสถแ์ละมีส่ิงประดิษฐ์และวตัถุโบราณท่ีสวยงาม น าท่านเดินส ารวจเมืองเก่า และเพลิด
เพลินกบัการชอปป้ิง  จตัุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe ถ่ายภาพกบั น ้ าพุแห่งเนปจูน น ้ าพุเพียงแห่งเดียวในเมือง
แห่งศตวรรษท่ี 18 ท่ีสร้างขึ้นเพื่อจดัการกบัปัญหาดา้นสุขอนามยัและน ้ าประปา รูปป้ันน ้ าพุแห่งน้ี เป็นผลงาน
ของโจอาคิม เรอีส โดยอิงจากแบบจ าลองโดยจอร์จ เมยร์์แห่งฟีเอ (ค.ศ. 1745) และไดรั้บการจดัประเภทให้เป็น
หน่ึงใน 100 น ้าพุท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) เมืองศูนย์กลางทางฝ่ังตะวนัตกของโดโลไมต์รองๆ ลงมาจากเมือง 
Bolzano เมืองท่ีมีวิวสวยงาม มีเทือกเขาลอ้มรอบอนังดงาม แปลกตา น าท่านนัง่กระเชา้ Cable car สู่ อลัเป ดี ซีอูซี 
Alpe di Siusi  ทุ่งหญา้บนภูเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco อีกดว้ย  ชมวิว
ทิวทศัน์ แบบพาโนรามา สัมผสัความงดงาม อนัมหัศจรรยข์องดินแดน เทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชม
ทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา  Sasolungo Mountain Range ท่ีมีรูปทรงประหลาดยอด
เขาแหลมชนัเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลดัเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อน
ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านนัง่
กระเชา้กลบั ลงสู่ดา้นล่าง  

 
  
 



 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมราโน่ (Merano) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง )  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Europa Hotel Splendid **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีห้า กลอเลนซ่า – นอร์เดอร์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่อาราม Marienberg , Mals หรือ Abbey of Monte Maris, Mals วดัเบเนดิกท่ีสูงท่ีสุดของยุโรปเป็น
ศูนยก์ลางทางจิตวิญญาณของ Vinschgau ตอนบนมาเป็นเวลานาน จนถึงทุกวนัน้ี อารามท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาท่ีระดับ
ความสูง 1,350 ม. มานานกวา่ 900 ปี อารามท่ีมีศิลปะแบบบาโรก โรมาเนสก ์และ งานปูนป้ันท าในสไตลเ์รเนสซอง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกลอเลนซ่า (Glorenza) เมืองท่ีเล็กท่ีสุดทางตอนใตข้องเทือกเขาแอลป์ อุดมไปดว้ยอญัมณี
ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และสร้างความประหลาดใจให้กับผูม้าเยือนดว้ยมุมท่ีมีเสน่ห์ เมืองท่ีก่อตั้งขึ้นเม่ือ
ประมาณ 700 ปีท่ีแลว้ ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ไวไ้ดใ้นฐานะเมืองในยุคกลาง และถือเป็นอญัมณี
ทางสถาปัตยกรรม โดยก าแพงทรงกลมท่ีมีหอคอยสามเมือง และหอคอยท่ีมีป้อมปราการหลายชุดลอ้มรอบตรอก
และมุมต่างๆ ท่ีมีเสน่ห์ ทาวน์เฮาส์ในศตวรรษท่ี 16 ต่ืนตาไปกบัความงามของเหล่าคฤหาสน์สไตล์เรอเนสซอง 
เท่ียวชม ป้อมปราการ และก าแพงเมืองเก่า กลอเลนซ่า ชมความงดงามของเมืองเก่าท่ีมีเสน่ห์ ท่ีไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็น หมู่บา้นท่ีสวยงามของอิตาลี ท่ียงัคงเก็บรักษารูปแบบ ประเพณี วฒันธรรมอนัเก่าแก่ไวอ้ยา่งสมบูรณ์    

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนอร์เดอร์ (ระยะทาง 29 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) แวะถ่ายรูปกบัป้อมปราการ 
Altfinstermünz ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีเคยเป็นด่านศุลกากร และด่านชายแดน เช่ือมโยงระหว่างหุบเขา Inntal และ 
Venosta และ Engadina  ชาวโรมันได้สร้างสะพานไม้ขึ้ นท่ีน่ี เพื่อข้ามแม่น ้ าอินน์  ในยุคกลาง ป้อมปราการ 
Finstermünz ถูกสร้างขึ้นในปี 1263 และเร่ิมมีการเรียกเก็บภาษีศุลภากร ในปี 1300 จนถึงศตวรรษท่ี 19 เป็นท่ีเดียว
ส าหรับผูค้น และยานพาหนะท่ีจะผ่าน Resia Pass ดว้ยการก่อสร้างถนน Reschenpass ใหม่ ป้อมปราการสูญเสีย
ความส าคญัไป  



 

 

น าท่านเดินทางสู่  ปราสาท Naudersberg  ท่ีเดิมตั้งอยู่บนเนินเขาในสามเหล่ียมชายแดนอิตาลี -ออสเตรีย-
สวิตเซอร์แลนด์ การก่อสร้างเร่ิมขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 ตั้ งแต่ปี 1330 ถูกใช้เป็นศาลอาณาเขตส าหรับพื้นท่ี
ระหว่าง Landeck และ Resia Pass และยงัคงแสดงจนถึงปี 1919 ผูพ้ิพากษาตอ้งเป็นชาว Tyrolese และตอ้งรู้
ภาษา Rhaeto-Romance จนถึงศตวรรษท่ี 17 เพราะรอบ Nauders Rhaetian หลายคนอาศยัอยู่ ในปี 1980 3 ได้
เปล่ียนมือเป็นตระกูล Köllemann และไดรั้บการบูรณะใหม่ ให้ท่านไดเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ภายในปราสาท ชม 
ชีวิตของนักโทษและผูพ้ิพากษาท่ีปราสาท Naudersberg แสดงให้เห็นอย่างน่าประทบัใจในห้องขงั โดยใช้
อุปกรณ์ทรมานแบบดั้งเดิม เวทมนตร์ของพ่อมด Florian Scheibenstock และในห้องขงัแบบโกธิก มีการจดั
แสดงนิทรรศการในห้องใต้หลังคา ชนบท และช่างฝีมือ  ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส 
(ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั Hilton Garden Inn Davos **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันท่ีหก  วาดุซ (ลกิเตนสไตน์)- อพัเพนเซลล์ – ซังต์กลัเลน - ซูริค 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ 

ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 38,200 คน มีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 160 
ตารางกิโลเมตร อยู่ในทวีปยุโรปกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาษา
ราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หน่ึงในประเทศที่ร ่ ารวยที่สุดในโลก 
รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั น าท่านสู่จุดชมวิวของเมืองถ่ายรูปคู ่กบัปราสาทวาดุซ (Vaduz 
Castle) เป็นปราสาทที่พ  านกัของราชวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 
เมตร เป็นสถานที่ส าคญัอีกหน่ึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีตน้ก าเนิด
ในศตวรรษที่ 12 เที่ยวชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑต์่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ที่มีช่ือเสียงโด่งดงั หรือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือนาฬิกา และเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหล่งรวม
นาฬิกาชั้นน ามากมาย  

   

น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตฟ์ลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หน่ึงในสถานที่ส าคญัที่เป็นที่รู้จกัมาก
ที่สุดในเมืองวาดุซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้นนอกของวิหารมีหอคอยที่มี
ลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถท่ี์ธรรมดามาก แต่เป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางศาสนาท่ีส าคญัของเมืองวาดุซ  

 จากนั้น น าท่านเท่ียวชมสะพานเก่าขา้มแม่น ้ าไรน์ (Old Rhine Bridge) สะพานไมโ้บราณท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1901 
เพื่อขา้มเม่ือน ้ าไรน์ เช่ือมกรุง Vaduz กบั Sevelen เมืองเล็กๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ สะพานไม้แบบทอ้งถ่ินสวิสท่ี
โครงสร้างดา้นล่างเป็นเหลก็ท่ีมีความยาว 135 เมตร ดา้นในกวา่ง 4.2 เมตร ก่อนปี 1976 เคยเปิดใหร้ถมอเตอร์ไซค์
สามารถขา้มได ้แต่ดว้ยโครงสร้างไมท้ าให้อาจไม่ปลอดภยั ปัจจุบนัจึงอนุญาตให้คนเดินขา้มไดอ้ย่างเดียว โดย
สะพานน้ีอยู่ในการดูแลของทางการลิกเตนสไตน์ ตรงกลางสะพานมีป้ายบอกเขตแดน Lechtenstein กบั 
Schweiz  

 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัเพนเซลล์ (Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองชนบทอนั
แสนงามกบัชีสอนัเล่ืองช่ือ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเมืองการ์ตูนในนิยายชาว
สวิส เป็นเมืองท่ีสวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ตส์วิส เป็นเมืองท่ีรายรอบดว้ยภูเขา
และมีแม่น ้ าไหลผ่าน และมีอากาศบริสุทธ์ิมาก น าท่านเดินเล่นในเมืองอพัเพนเซล ท่ีมีสีสันและลวดลายสวยงาม
บนจิตกรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ และหมู่อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั  

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซังต์กัลเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 17 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองวิหารใหญ่
ศูนยก์ลางศาสนา เมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมยัยุคกลาง น าท่านเท่ียวชมเมืองและ
ถ่ายรูปกบัโบสถซ์งัทก์ลัเลิน (Convent of St Gall) ซ่ึงสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยงัเป็นท่ีตั้งของ
หอสมุด Stiftsbibliothek ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถมี์
จิตรกรรมฝาผนงัอนัขึ้นช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล  



 

 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชั่วโมง) น าท่าน

ถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าลิมมตั และ
เป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster 
อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ พร้อมกบั
วิวแม่น ้าลิมมตั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Express Zurich Airport **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ด ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
10.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเชค็อิน และท า Tax Refund 
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

วันท่ีแปด  กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
  

 
 
 
 
 



 

8 วนั สวติเซอร์แลนด์ – อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 22-29 ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-24 ต.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  กนัยายน - ตุลาคม 2565 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 16,000 
เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 83,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก BKK-ZRH-BKK) 22,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 เมษายน  2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LX (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

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

▪ ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้อิตาลี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 

 
 



 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีdki0v’ 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ 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   วี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 



 

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

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
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 โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

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

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้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 ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

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

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กบัหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค 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 าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- 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  

 

เอกสารรับรองการท างานท่ีออกในลกัษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันท่ีจะย่ืนวีซ่า 
 



 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement หรือ ปร้ินท ์Statement online ได)้ 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน

หรือ ปร้ินท ์ Statement online ยอ้นหลงั 3 เดือนได ้ (หา้มขา้มเดือน) ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตาม
ตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง
การเดินทาง 1 ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น หรือ กระแสรายวันท่ีไม่ติดลบ ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยื่นได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
8 วนั สวติเซอร์แลนด์ – อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) 

(รวมวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท :   22-29 ก.ย. 65    9-16 ต.ค. 65    12-19 ต.ค. 65   

17 – 24 ต.ค. 65 
  

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

 
หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

  
 
ช่ือผู้ส ารองท่ีนั่ง...............................................................  .......................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 


