
 

 

 

8 วนั แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ (บินตรง) 
นงัรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น 

 
***บินตรงสู่นครซูริค*** ด้วย สายการบินสวสิ  

ธันวาคม / ปีใหม่ 2562-2563 

เริมต้นท ี87,900 บาท  

(รวมทปิหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
ซูริค, นาํตกไรน,์ เซน็ต ์มอริทซ์, อนัเดอร์แมท, นงัรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึนเขาแมทเทอร์ฮอร์น, 

มองเทรอซ,์ เวเว่ย,์ โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเกน้, ขึนเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น 
 

26 ธ.ค. – 2 ม.ค. / 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
 

10.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้ เคานเ์ตอร์เชคอิน สายการบินสวิส อินเตอร์ชนัแนล แอร์เวยส์ แถว G 1-6 ประตู

ทางเขา้ที 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

13.05 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) เทียวบิน LX 181 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.05 ชัวโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั และสายการบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหาร

คาํ ระหวา่งเทียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั PARK INN ZURICH AIRPORT **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสอง นาํตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ – ไมน์เฟล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซึง

ตงัอยู่บนฝังเหนือของแม่นาํไรน์ เมืองทีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกลินไอของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส์ และ

อาคารสไตลค์ลาสสิค นําท่านเทียวชมและสัมผัสความงามของนําตกไรน์ นําตกทใีหญ่และสวยทีสุดในยุโรป ชมความ

แรงของกระแสนาํทีกระทบกบัโขดหินกลางนาํดงัสนนัทวับริเวณ ละอองนาํทีกระจายปกคลุมไปทวัเสมือนเมืองมายา 

อิสระใหท้่านไดสู้ดอากาศบริสุทธิและสมัผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทวับริเวณและเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั นาํท่าน

เดินทางสู่เมืองคัวร์ (Chur) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชวัโมง) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)      เมือง

ตากอากาศทีมีชือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตงัอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็น

รัฐทีใหญ่ทีสุดและอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตังอยู่บนยอดทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอลป์ นาํท่านชมความ

งดงามของเซนต์มอริทซ์เลค (Lake St. Moritz) ซึงหากมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของนาํใสสีเขียว

มรกต แต่ถา้เป็นหนา้หนาวนาํในทะเลสาบจะกลายเป็นนาํแข็งทงัหมด จากนนัอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซือ

ของฝาก ไม่วา่จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นม หรือ สินคา้พืนเมือง ในย่านจตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือ

จะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งนี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองไมน์เฟล Maienfeld) (ระยะทาง 103 

ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) (***หากมีเส้นทางสู่เมืองเซ็นต์ มิริทซ์ปิด เนืองด้วยสภาวะอากาศ ทาํให้ไม่

สามารถเดินทางไปท่องเทียวได้ บริษัทจะนาํท่านเทียวทีเมืองคัวร์แทน) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก SWISS HEIDI HOTEL MAEINFELD ***  หรือเทียบเท่า 
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วนัทีสาม อนัเดอร์แมท – นังรถไฟสายโรแมนติก กลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – เซอร์แมท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อีกเมือง

เล็กทีมีชือเสียงของสวิตเซอร์แลนด ์เนืองจากเป็นจุดทีนกัท่องเทียวนิยมขึนรถไฟสายโรแมนติกกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส 

ระหวา่งทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพทุ่งหญา้ สลบักบัเทือกเขาแอลป์ ซึงมีความสวยงามยิง  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่าน นังไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟทีไดชื้อวา่วงิชา้ทีสุดในโลก และเป็น

เสน้ทางทีนกัท่องเทียวทวัโลกใฝ่ฝันจะไดส้มัผสั ตลอดการนงัรถไฟกวา่ 3 ชวัโมงจากเมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) 

สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึงตงัอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ทีสวยทีสุดของ

สวิตเซอร์แลนด์ทีถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขาและสายนําสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ หรือจะเป็น

ทศันียภาพของยอดเขาทีปกคลุมด้วยธารนาํแข็งในเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ทีพาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ 

อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนและเกบ็ภาพธรรมชาติอนัสวยงามและขึนชือของสวิตเซอร์แลนด ์รถไฟสินสุดการเดินทาง ณ 

เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตงัอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุม

พืนทีสกีฤดูหนาวและฤดูร้อนทีกวา้งใหญ่ เมืองเซอร์แมทนีถือวา่เป็นเมืองทีปราศจากมลภาวะโดยสินเชิงเพราะเป็น

เมืองทีห้ามนาํเครืองยนต์ทีใช้นาํมนัเขา้ไปในตัวเมืองเด็ดขาด นําท่านเทียวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองที

ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ (รถไฟ Glacier Express จะวิงมีเพียงวนัละ 1 ขบวน

สําหรับช่วงฤดูหนาว หากรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสในวนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางทวัร์จะจดัรถไฟ 

Regional Train ทีวิงในเสน้ทางเดียวกนัทดแทน เพือใหท้่านไดช้มธรรมชาติแบบเดียวกนั)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 หลงัอาหารคาํนาํท่านเดินทางสู่เมืองทาซ (Taesch) โดยรถไฟ ซึงใชเ้วลาประมาณ 12 นาที 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Elite Hotel Taesch *** หรือเทียบเท่า 

***ในช่วงฤดูหนาว โรงแรมในเมืองเซอร์แมทและเมืองทาช จะรับลูกค้าทีเข้าพกัแบบต่อเนืองหลายคืนเท่านัน*** 

***หากโรงแรมทีเมืองทาชไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจดัโรงแรมทีเมืองใกล้เคยีง ให้กบัคณะแทน*** 
 

 

วนัทีสี เซอร์แมท – นงักระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทาช – มองเทรอซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านนงัรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท ต่อดว้ยเดินเทา้สู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า เพือขึนนงักระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์

พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพอืชมภูเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีมีชือเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตงัอยู ่
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ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาทีสูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงพีระมิดตงัอยู่บนพืนทีเมืองเซอร์แมท 

(Zermatt) ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภูเขาทีมีหิมะปกคลุมตลอดทงัปี มีนกัท่องเทียวจากทวัโลกมาชมความงาม

ไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเครืองหมายการคา้ของลูกอม “ริกวัล่าร์” 

และ “พาราเมาท์พิคเจอร์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมา้ท์ พิคเจอร์ ของฮอลลีวูด้ ไดน้าํมาเป็นตราสัญลกัษณ์ของ

บริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาทีมีรูปทรงงดงามทีสุดในสวิสดว้ยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นทีมี

ความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอืนๆ ทีอยู่ใกลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนนัไดเ้วลานาํท่านนงักระเชา้เดินทางกลบัสู่ เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของกระเช้า ขึนกับ

สภาวะอากาศ ณ วนันันๆ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการหากสภาวะอากาศไม่เอืออาํนวย) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน บน Matterhorn Glacier Paradise 

 (***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะนาํท่านรับประทานอาหารทีเมืองเซอร์แมทแทน) 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Taesch) โดยรถไฟ จากนนันาํท่านเดินทางต่อดว้ยรถโคช้สู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) 

(ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศทีตงัอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดชื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ชม

ความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณ

อายกุว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตงัแต่ยุคโรมนัเรืองอาํนาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ทีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่

ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนืองจากเป็นเส้นทางเดียวทีไม่ต้องเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจึง
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เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึงเอาเปรียบชาวสวสิมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่งนีจึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความเกลียดชงั

ของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศซ์าวอย โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนี

วา  คน ไดเ้ป็นผูน้าํต่อต้าน แต่ทา้ยทีสุดคนหนึงถูกจบัประหารชีวิต คนหนึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหนึง ถูกจบัขงัคุก

ล่ามโซ่ไวที้ปราสาทชิลยองนานถึง  ปี ก่อนทีราชวงศ์ซาวอย จะถูกทาํลายอยา่งสินเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.

1536 
  

คาํ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั NOVOTEL BUSIGNY / OR MOVENPICK LAUSANNE ****หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทีห้า โลซานน์ – เจนีวา –เบิร์น – อนิเตอร์ลาเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองทีไดรั้บการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss 

Riviera)" ดินแดนทีเหมาะแก่การทาํกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปปัน ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin 

Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึงในอดีตไดเ้คยใชบ้นัปลายชีวิตทีเมืองนี จากนนันาํท่านชม เมืองโลซานน ์

(Lausanne)  ซึงตงัอยู่บนฝังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองทีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก

ทีสุดเมืองหนึงของสวติเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตงัแต่ศตวรรษที 4 เมืองโลซานน์ตงัอยู่บนเนินเขา

ริมฝังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ทีสวยงาม และอากาศทีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด

นกัท่องเทียวจากทวัโลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศทีนี เมืองนียงัเป็นเมืองทีมีความสาํคญัสําหรับชาวไทยเนืองจากเป็น

เมืองทีเคยเป็นทีประทบัของสมเด็จย่า นาํท่านเดินชม สวนสาธารณะทีมีรูปปันลิง  ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็น

สถานทีทรงโปรดของในหลวงเมือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ทีรัฐบาลไทยส่งไปตงัในสวนสาธารณะ

ของเมืองโลซานน ์ 
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นาํท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียง

และมีความสําคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองนนัตงัอยูบ่ริเวณทีทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบั

แม่นาํโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานนัตงัอยู่ทางตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่งนาํจืดทีใหญ่เป็นอนัดบั

สองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮงัการี สําหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น

เมืองนานาชาติ (Global City) เนืองจากเป็นทีตงัขององค์กรระหว่างชาติสาํคญัๆ หลายองคก์ร เช่น สาํนกังานใหญ่ของ

องค์การสหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น 

นอกจากนีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานทีจดัตงัองค์การสนันิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาํ

ท่านชม นาํพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค์ นาํพุทีไดรั้บการยอมรับว่าสูงทีสุดในโลก และยงัเป็นหนึงในสถานที

สาํคญัทีมีชือเสียงทีสุดของกรุงเจนีวา นาํพุเจดโดเป็นนาํพุทีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดย

นาํพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) นาํพุถูกติดตงัในปี ค.ศ.1886 นาํท่านแวะถ่ายภาพกบั นาฬิกา

ดอกไมส้วนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 167 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึนเมือ 800 ปีทีแลว้ โดยมีแม่นาํอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็น

ป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ด้าน คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองได้

สร้างกาํแพง และสะพานขา้มทีสามารถชกัขึนลงได ้นาํท่านเทียวชมสถานทีสาํคัญต่างๆในกรุงเบิร์นซึงไดรั้บการยก

ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน  ใน  ของ

เมืองทีมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดของโลกในปี ค.ศ.  นาํท่านชม บ่อหมีสีนาํตาล สัตวที์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น 

นาํท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นทีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการ

เดินเทียวชมอาคารเก่า อาย ุ -  ปี นาํท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดของเมืองนี ถนน

กรัมกาสเซ ซึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้์คลอ็คเค่นทรัม อายุ  ปี 

ทีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชัวโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง หอนาฬิกานี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมือง

แห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดดัแปลงไซท้ค์ลอ็ค

เค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตงันาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ Munster 

สิงก่อสร้างทางศาสนาทีใหญ่ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บ

ภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปปิงซือสินคา้แบรนดเ์นมและซือของทีระลึก ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมือง
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อินเตอร์ลาเกน้ (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดินทาประมาณ  ชม.) เป็นเมืองที

ตงัอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและ

ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกายีห้อดัง

หลากหลายทีผลิตในสวิส ไม่วา่จะเป็น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE และอืนๆ  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย (พร้อมลิมลองเมนูฟองดู) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั CITY OBERLAND *** หรือเทียบเท่า  

***หากโรงแรมทีเมืองอนิเตอร์ลาเก้นไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมทีเมืองใกล้เคยีง ให้กบัคณะแทน*** 
 

วนัทีหก อนิเตอร์ลาเก้น - ขึนเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – ลูเซิร์น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัไดชื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ททีสวยทีสุดในโลกตงัอยูใ่นหุบเขา

รายลอ้มดว้ยภูเขาทีสวยงามเป็นสถานทีโรแมนติกทีสุด นาํท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพือขึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ 

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ 

ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานนั ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักทีกระจดักระจายอยูท่วัไป มีทงับา้นสีนาํตาล

เขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ ววิธรรมชาติที

สลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พืนทีทีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดใหท่้าน

ไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)   ซึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต นาํท่านชม 

กลาเซียร์หรือธารนาํแข็งขนาดใหญ่ จากนันสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมววิทีสูงทีสุดใน

ยโุรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถาํนาํแข็งทีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนาํแข็ง 30 

เมตร สัมผสักบัภาพของธารนาํแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร อิสระ

ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน บนยอดเขาจุงเฟรา 
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บ่าย นาํท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเทอร์บรูเนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอีกดา้นหนึงของยอด

เขา (แวะเปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปลียนรถไฟ ซึงรัชกาลที 5 เคยเสด็จมาเมือปี 

พ.ศ.2440)  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อดีตหวัเมืองโบราณ

ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนทีไดรั้บสมญานามวา่ “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมที้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่

เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพาน

วิหาร (Chapel bridge) ซึงข้ามแม่นาํรอยซ์ เป็นสะพานไมที้เก่าแก่ทีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ

ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนีเป็นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือมต่อไป

ยงัป้อมแปดเหลียมกลางนํา จัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายทีปัจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก 

ต้องบูรณะสร้างขึนใหม่เกือบหมด จากนันนาํท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็น

อนุสาวรียที์ตงัอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยู่บนหนา้ผา ทีหัวของ

สิงโตจะมีโล่ห์ ซึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลกัโดย 

ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตงัแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้น

ความกลา้หาญ ซือสัตย ์จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในครังปฏิวติั

ใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ที 16 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั GRAND EUROPE / OR  CONTINENTAL PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเจ็ด ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชม เมืองซูริค (Zurich) เมืองทีใหญ่ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านสู่ จตัุรัสปาราเดพลาทซ์ 

(Paradeplatz) จตัุรัสเก่าแก่ทีมีมาตงัแต่สมยัศตวรรษที 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวที์สาํคญัของเมืองซู

ริค ปัจจุบนัจตุัรัสนีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางทีสําคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร 

สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster 

Abbey) โบสถ์ทีมีชือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นสํานกัแม่ชีทีมีกลุ่ม

หญิ งสาวชนชันสูงจากทางตอนใต้ข องเยอรมันอาศัยอยู่  นําท่ าน เดินเล่น บนถ นน บานโฮฟ ซตราส เซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือชือทีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนทีเป็นทีรู้จกัในระดบันานาชาติว่า

เป็น ถนนช้อปปิงทีมีสินค้าราคาแพงที สุดแห่งหนึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่ เป็นทีตังของ

หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเครืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเลก็ๆ ทีมีมาตงัแต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็น
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ทีตงัของอาคารบา้นเรือนทีสร้างขึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลทก์ารท่องเทียวคือการไปชมความงดงามของเหล่า

หนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งนี (***ร้านคา้ส่วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะปิดทาํการใน

วนัอาทิตยแ์ละวนัปีใหม่) 
 

***อิสระให้ทุกท่านรับประทานอาหารเทียงตามอธัยาศยั*** 
 

บ่าย อิสระใหท่้านเดินเล่นในตวัเมืองซูริค  

15.00 น. นาํท่านสู่สนามบินซูริค เพอืเชคอินและทาํคืนภาษี (Tax Refund) 

18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชนัแนล แอร์ไลน์ส เทียวบิน LX 180 (ใช้

เวลาบิน 10.30 ชวัโมง)  สายการบินมีบริการอาหาร 2 มือระหวา่งเทียวบิน 
 

 
 

วนัทีแปด กรุงเทพมหานคร 
 

10.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ (บนิตรง LX) 

(รวมทปิหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

บิน LX / ราคา 87,900 บาท : 26 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบิน 

ประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 10 พ.ค. 2561) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก. (LX)  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวสวิตเซอร์แลนด์ (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อัตรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน LX  

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ (ตามทีระบุ) 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที (ตามทีระบุ) 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) บิน LX 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 87,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 11,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 85,900 

เด็กทารกอายุตาํกวา่   ปี ( พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ) โปรดสอบถาม 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK-ZRH-BKK หกัค่าตวัคืน 20,000 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้สวิตเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,300 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกครังเนืองจากขึนกบัอตัราแลกเปลียน) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโรงแรม ซึงทา่นตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชําระเงนิ งวดที 1 : สํารองทนีังจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืนวีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่75 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่ -19วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจํานวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพมิท่านละ 5,000 บาท) 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียวอืนๆ

เพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทังนีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ใน

กรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหม ู

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

(ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์

นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

ครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อม

ทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
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 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินที

ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไมเ่กิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้ทงันี

ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดังนันจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันนัท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดยื้นเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพอืขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ  
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จาํนวน  รูป มีรายละเอียดดงันี  

- พืนหลงัสีขาว 

- ขนาด .  ซม. x .  ซม. 

- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไมส่วมใส่สิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน  เดือน) 

- ใบหูและคิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง

ชดัเจนสาํเนาบตัรประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

4. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

5. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

6. สูติบตัร (กรณีเดก็ตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

7. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรือ

อาํเภอเท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั

และใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั

และใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
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- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- สเตทเมนท ์ ( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน 

ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 

บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แตท่่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์ (Saving) มาดว้ย  

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํตอ้งเตรียมดงันี  

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านัน ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

      หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ชือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


