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10 วัน 8 คืน อันซีนสวสิ – ฝรังเศส - อิตาลเีหนือ 
(เทียวเมืองอนัซีนแสนสวยและโรแมนติกแห่งฝรังเศสตะวนัออกและสวสิ) 

 

 

***บินตรง...โดยสายการบิน สวสิ อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ส *** 

28 ธันวาคม 2565 -  6 มกราคม 2566 

139,900 บาท   

(รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆแล้ว)  

บาเซิล – มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลียาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) – ปงตาร์ลิเยร์ – โมเรซ  

 อนัซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึนเขามงบลังค์ – มิลาน – โคโม – ทิราโน – นงัรถไฟเบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส

วาดุซ – อพัเพนเซลล์ – ซังต์กลัป์เลน – ซูริค  
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10 วัน 8 คืน อันซีนสวสิ – ฝรังเศส - อิตาลเีหนือ 
วันแรก กรุงเทพ – ซูริค 

09.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวสิแอร์ แถว G (Row G)  

ประตูทางเขา้ที 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.35 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เทียวบิน LX 181 (ใช้

เวลาบินประมาณ 11.45 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง และสาย

การบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหารคาํ ระหวา่งเทียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนนันาํท่านขึนรถโคช้ปรับอากาศ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสอง ซูริค – บาเซิล – มัลลูส 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบาเซิล (Basel) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) เป็นเมืองที

มีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดบัที 3 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองบาเซิลตงัอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศริมฝังแม่นาํไรน์ และยงัเป็นเมืองเก่าทีมีอายุกว่า 2,000 ปี เมืองนีเคย เป็นเมืองทีอยู่ในเขต

การปกครองของอาณาจกัรโรมนั และเคยถูกเรียกว่า "บาซิเลีย" ในภาษาละติน และในปี 1225-1226 มีการ

สร้างสะพานขา้มแม่นําไรน์โดยบิชอป เฮนริค วอน ทูน ซึงถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ในสมยันัน นํา

ท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานข้ามนําไรน์( Mittlere Rhein Brücke) จากนันนําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล 

(Basel Munster)  ศาลาว่าการเมือง (Rathaus, Basel's Town Hall) ได้เวลานําท่านเดินทางสู่จตัุรัสมุนส์เต

อร์ปลาส (Münsterplatz) ซึงเป็นจตัุรัสใจกลางเมืองเก่าแห่งบาเซิล อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพ

ความสวยงามของเมืองเก่าแห่งสวิตเซอร์แลนดท์ีมีอายกุวา่ 2,000 ปีแห่งนี 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองมลัลูส (Mulhouse) (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองทางฝัง

ตะวนัออกของประเทศฝรังเศส เป็นเมืองตงัในแควน้ฟร๊องซ์ กงเต เป็นเมืองเล็กๆทีน่ารักอีกเมืองหนึงของ

ฝรังเศส นาํท่านเทียวชมและเดินเล่นภายในเมือง จากนันนาํท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนต ์อีเทนี (Temple of Saint 

Etienne Church) ซีงเป็นโบสถโ์ปรเตสเตน้ทข์นาดใหญ่ใจกลางเมืองสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 18 สําหรับ

เมืองมลัลูสเป็นเมืองทีสันนิษฐานว่าสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 12 นาํท่านเทียวชมอาคารสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ในสมยัศตวรรษที 12 ทียงัคงหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบนั นําท่านถ่ายรูปกับอาคารโบราณซึงตงัอยู่

ภายในจตัุรัสใจกลางเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 



2212-0802-SWFRIT                                                             www.smileytour.com                                                                      Page 3 of 19 

 
 

 คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Mulhouse **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสาม มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลยีาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองแบลฟอร์ (Belfort) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เป็นเมืองทางทิศ

เหนือ-ตะวนัออกของฝรังเศส ในแควน้ฟร็องช์-กงเต นําท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ (Belfort 

Citadel) ซึงเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ตงัอยูบ่นเนินเขา สร้างขึนระหวา่งปี 1687 – 1703 ซึงเป็นเมืองหนา้

ด่านทีสามารถตา้นกองกาํลงัจากเยอรมนัทีเขา้มาบุกยึดพืนทีของฝรังเศสทางตอนเหนือไวไ้ด ้ดงันนัเมืองนี

จึงเป็นทีรู้จกัในนาม “เมืองฮีโร่” ของฝรังเศส นาํท่านชมป้อมปราการขนาดใหญ่ทีตงัตระหง่านบนเนินเขา 

จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียสิ์งโต (Lion Monument) ซึงเป็นอนุสาวรียแ์ผ่นสลกัหินรูปสิงโตขนาด

ใหญ่ดว้ยความกวา้งกว่า 22 เมตรและ สูง 11 เมตร สร้างขึนในปี 1875-1879 ใชเ้วลากว่า 4 ปีในการสลกัรูป

สิงโตดงักล่าว อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและน่ารักของเมืองเก่าแบลฟอร์ตามอธัยาศยั ไดเ้วลา

นาํท่านเดินทางสู่เมืองมงเบลียาร์ (Montbeliard) (ระยะทาง 19 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)   เป็นเมืองใน

จงัหวดัดู (Doubs) ในแควน้ฟร็องช-์กงเต ทางตะวนัออกของประเทศฝรังเศส ไดรั้บการเอ่ยถึงครังแรกในปี 

ค.ศ. 985 ในชือ Mons Beliardae นาํท่านเขา้ชมปราสาทมงเบลียาร์ (Chateau de Monbeliard) เป็นปราสาท

ทีสร้างขึนบนเนินหินขนาดใหญ่ สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 18 ซึงภายในจดัแสดงขา้วของเครืองใช้ต่างๆ 

ตลอดจนประวตัิศาสตร์การต่อสู้และการเป็นป้อมปราการสําคญัทีใช้เป็นฐานบญัชาการ เพือป้องกนัการ

รุกรานของเยอรมนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของปราสาทโบราณตามอัธยาศยั ได้เวลานํา

ท่านเดินทางสู่เมืองเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทาง 83 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเทียวชมเมืองเบอซ็องซง (Besancon) เมืองหลวงแห่งการท่องเทียวของจงัหวดัดู (Doubs) อีกทงัยงั

เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ฟร็องช์-กงเต โดยตวัเมืองตงัอยู่ตรงโคง้แม่นําดูซึงเป็นสาขาของแม่นําโรน ซึง

เป็นทีตงัถินฐานของชาวกอลในยุคสัมริดราว 1500 ก่อนคริสต์ศักราช ท่านจะไดตื้นตาตืนใจไปกบัความ

งดงามของสถาปัตยกรรมทีมีเอกลกัษณ์ของเมือง ซึงส่งผลให้เมืองได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึงในศูนย์

ประวติัศาสตร์ทีสวยงามทีสุดแห่งหนึง   นาํท่านชม ลานนาํพุเก่าแก่ทีจตัุรัส Jean Cornet ซึงนาํพุแห่งนีได้

ถูกสร้างในปี 1900 เป็นอีกจุดทีนักท่องเทียวนิยมแวะมาถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีระลึกอยู่เสมอๆ จากนันนํา

ท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง (St. Jean Cathedral) อีกหนึงมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิก ทีถูกสร้าง

ในช่วงศตวรรษที 12 โดยภายในเป็นทีตงัของหอนาฬิกาทีสร้างขึนในช่วงศตวรรษที19 เป็นสถานทีสําหรับ

การเก็บรักษา นาฬิกาดาราศาสตร์ และโบราณวตัถุทีสําคญัอีกหลายๆชิน  ได้เวลานําท่านเดินทางสู่เนิน

ปราสาทเบอซ็องซง (Citadel of Besancon) เนินเขาทีเป็นหนึงในป้อมปราการแข็งแกร่งทีถูกรักษาไวอ้ยา่งดี 

เป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญั ทีมีนกัท่องเทียวเดินทางมาเยอืนหลายลา้นคนต่อปี โดยภายในประกอบไปดว้ย

หลายสิงปลูกสร้าง ซึงมีทังโบสถ์ โรงสวด พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติ สวนสัตว์ รวมไปถึง

โรงเรียนทีใชใ้นการฝึกสอนเหล่าทหาร ซึงถูกสร้างขึนในปี 1682 ซึงต่อมาในปี 2008 องคก์ารยูเนสโกได้

รับรองให้เป็นมรดกโลก ร่วมกบัป้อมกริฟฟอน (Fort Griffon) ซึงตงัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั 

  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Mercure Besancon Parc Micaud Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันทีสี ปงตาร์ลเิยร์ – โมเรซ  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองปงตาร์ลิเยร์ (Pontarlier) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) นาํท่าน

แวะถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ (Porte Saint Pierre) สร้างขึนในสมัยศตวรรษที 17 และยงัคงความ

สมบูรณ์มาถึงปัจจุบนั ไดเ้วลานาํท่านถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง (City hall) แห่งเมืองปงตาร์ลิเยร์ จากนัน

นําท่านถ่ายรูปกับหอแห่งความหวงั (Chapel of Hope Berbard Blier) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมเก็บ

ภาพความสวยงามและความเก่าแก่ของอาคารโบราณทีไดรั้บการอนุรักษใ์หส้มบูรณ์จวบจนปัจจุบนั   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโมเรซ (Morez) (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัวโมง) นําท่าน

เทียวชมเมืองโมเรซ ซึงเป็นเมืองทีมีชือเสียงในการผลิตนาฬิกาแขวนในระหว่างปี 1680 – 1920 เมืองนีเป็น

เมืองทีมีทศันียภาพสวยงามเพราะเป็นเมืองทีตงัอยู่ในหุบเขา โดยมีการสร้างรางรถไฟ ซึงมีเสาขนาดใหญ่

คร่อมระหว่างเมือง นําท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ (Train Bridge) ทีสร้างเหมือนสะพานส่งนํา

โรมันในอดีต สร้างขึนอยู่เหนือตวัเมือง จากนันนําท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และ เดินเล่นชมตึก

อาคารโบราณ บริเวณจตัุรัสใจกลางเมืองโมเรซ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองเล็กๆ

น่ารักๆแห่งแควน้ฟร็องช์-กงเต สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 55 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Ramada Encore Hotel **** หรือเทียบเท่า  

วันทีห้า อนัซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึนเขามงบลงัค์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอันซี (Annecy) (ระยะทาง 42 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อีกหนึงเมือง

ท่องเทียวทีมีชือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของแควน้ โดยตวัเมืองนันตงัอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี 

(Annecy Lake) ในฝรังเศส เมืองอันซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลาง

เมืองนนัถือว่าเป็นส่วนทีโดดเด่นของเมืองเนืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นทีตงัของปราสาท

โบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบัปาเลส์

เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์ของเมืองอนัซีและเป็นหนึงในอนุสรณ์สถานทีถูกถ่ายภาพ

มากทีสุดของฝรังเศส เป็นปราสาทโบราณทีถูกสร้างขึนในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึนในรูปทรงสามเหลียม

คลา้ยหัวเรือโบราณทีทอดสมออยู่ในแม่นาํและถูกประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรียป์ระวตัิศาสตร์ในปี 1900 จากนนั

นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกาย

โรมันคาทอลิกและเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติทีสําคัญแห่งหนึงของฝรังเศส สร้างขึนในช่วงศตวรรษที 16 

ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งนีได้กลายเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมมากแห่งหนึงของจงัหวดั

โอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 98 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆทีอยู่ในประเทศฝรังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรังเศส และ 

อิตาลี จากนันนําท่านขึนเคเบิลคาร์  (Cable Car) ทีสถานีไอกูลดูมิดิ  (Aiguille du Midi) หรือแปลว่า 

“Needle of South” ในภาษาท้องถิน ขึนสู่จุดชมวิวยอดเขามงบลังค์บนระดับความสูง 3,842 เมตร ท่าน

สามารถชมเทือกเขาแอลป์อนังดงาม รวมถึงเป็นจุดชมวิวยอดเขามงบลงัค ์(Mont Blanc) ทีดีทีสุด ยอดเขาม

งบลังค์เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในเทือกเขาแอลป์ นับเป็นอีกหนึงยอดเขาสูงทีมีชือเสียงและเป็นสถานที

ท่องเทียวทางธรรมชาติที ตงัอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาสูง
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ทีสุดอนัดบั 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสูง ประมาณ 4,810 เมตร  เป็นยอดเขาทีมียอดแหลมขรุขระบน

ยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทงัปี 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Mercure Center Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีหก  มิลาน – โคโม   
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (ระยะทาง 290 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัวโมง) เมืองใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศ เป็นเมืองหลวงทางแฟชนัของโลกแข่งกบักรุงปารีส และถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทาง

ธุรกิจของอิตาลี นําท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือทีเรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารที

ใหญ่เป็นอบัดบัสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็น

อนัดบัสามของยุโรป) สร้างขึนในปี ค.ศ.  แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด 

จึงมีชือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บนยอดของมหา

วิหารมีรูปปันทองขนาด  เมตร ของพระแม่มาดอนน่า  ดา้นหนา้ของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง เรียกว่า เปียซ

ซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยคุสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัส

หน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ทีหรูหราอลงัการ

แห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนมซึงมีจาํหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย 

วิตโตรีโอ เอมานูเอล  นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 

ชวัโมง) เป็นหมู่บา้นเล็กๆทีอยู่ในประเทศฝรังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด ์

ฝรังเศส และ อิตาลี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ทาวน์ เอาท์เลต  (ระยะทาง 59 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ตงัอยู่ใกล้

เมืองลูกาโน ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นช้อปปิงเอาท์เลตทีรวมสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมจากหลายเมืองและ

จากดีไซเนอร์ชันนําระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านคา้แฟชันและสินคา้ต่างๆทัง Gucci, Prada, Versace, 

Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike etc.  โดยสินค้าแฟชันจะลด

ราคาตงัแต่ 30 - 70% อิสระให้ท่านเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) 

(ระยะทาง 16 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองซึงไดชื้อว่ามีทะเลสาบทีสวยงามทีสุดของอิตาลี 

ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทียงัมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝังเป็นช่องเขาแคบและหนา้ผา

ทีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกาํแพงธรรมชาติทีสร้างฉาก

หลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณนี  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Como  Hotel **** หรือเทียบเท่า 

  

วันทีเจ็ด โคโม – ทิราโน - นังรถไฟ Bernina Express – ดาวอส  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองทิราโน (Tirano) (ระยะทาง 230 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) ระหว่างทาง

ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพขุนเขาและทะเลสาบ ในภูมิภาคอิตาลีตอนเหนือ ซึงเรียกไดว้า่มีธรรมชาติที
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สวยงาม โดยเฉพาะชือเสียงของทะเลสาบทีแมแ้ต่ดาราฮอลิวูด้หลายคนต่างก็มาซึงวิลลา เป็นบา้นพกัตาก

อากาศ จากนนันาํท่านเทียวชมเมืองทิราโน เมืองแห่งเส้นทางการเดินรถไฟสายโรแมนติกอีกสาย “รถไฟ

สายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส” นนัเอง 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสับรรยากาศ นงัรถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานีเมืองทิราโน มุ่ง

หน้าสู่สถานีปลายทางเซนต์มอริส ซึงเป็นรถไฟสายทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิด

ให้บริการครังแรกเมือปี ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชัวโมง ผ่านสะพานกว่า 196 

สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 อุโมงค์ ไต่ระดบัเป็นขนัๆสู่ความสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดับนาํทะเล ชม

ความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ ยาว  เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน  ซุ้มโคง้ คลา้ยกบัสะพานส่ง

นาํโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้ลดระดบัลงมาจากเชิงเข่าสู่พืนราบ  ชมความงามของขุนเขา 

สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซึงเส้นทางรถไฟสายนีไดรั้บการประกาศเป็นหนึงในมรดก

โลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือปี ค.ศ.2008  (หากรถไฟเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะ

เดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน)  

 
ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

ตงัอยู่เขตรอบแม่นาํ Landwasser ซึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ทีความ

สูง 1,560 เมตร (5,120 ฟุต) ซึงเป็นเมืองทีสูงทีสุดในยโุรป และเมืองนีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองสกีรีสอร์ท ทีใหญ่

ที สุดของสวิต เซอร์แลนด์และสูงที สุดในยุโรป  นอกจากนี เมืองนีย ังโด่งดัง เรืองของอากาศทีดี 

สภาพแวดลอ้มเหมาะแก่การรักษา และฟืนตวัจากโรคปอด  
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Hotel Europe Davos **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีแปด  วาดุซ (ลกิเตนสไตน์)- อพัเพนเซลล์ – ซังต์กลัเลน - ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 69 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชวัโมง) เมืองหลวง

ของ ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ทีมีประชากรเพียง 38,200 คน มีพืนทีทงัหมด

เพียง 160 ตารางกิโลเมตร อยู่ในทวีปยุโรปกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียว

ในโลกทีมีภาษาราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หนึงในประเทศที

รํารวยทีสุดในโลก รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั นาํท่านสู่จุดชมวิวของเมืองถ่ายรูปคู่กบั

ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) เป็นปราสาททีพาํนกัของราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ ตงัตระหง่านอยู่เหนือ

เมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 เมตร เป็นสถานทีสาํคญัอีกหนึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถ

มองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีตน้กาํเนิดในศตวรรษที 12 เทียวชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมือง 

พิพิธภณัฑ์ต่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ทีมีชือเสียงโด่งดงั หรือให้

ท่านไดเ้ลือกซือนาฬิกา และเครืองประดับชือดงั แหล่งรวมนาฬิกาชนันาํมากมาย  

 
  

นาํท่านเขา้ชมวิหารเซนตฟ์ลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หนึงในสถานทีสําคญัทีเป็นที

รู้จกัมากทีสุดในเมืองวาดุซ สร้างขึนในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ด้านนอกของวิหารมี

หอคอยทีมีลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถ์ทีธรรมดามาก แต่เป็นสถานทีมีความสําคญัทางศาสนาที

สําคญัของเมืองวาดุซ  จากนันนําท่านเทียวชมสะพานเก่าขา้มแม่นาํไรน์ (Old Rhine Bridge) สะพานไม้

โบราณทีสร้างขึนในปี ค.ศ.1901 เพือข้ามเมือนําไรน์ เชือมกรุง Vaduz กับ Sevelen เมืองเล็กๆ ของ

สวิตเซอร์แลนด์ สะพานไมแ้บบทอ้งถินสวิสทีโครงสร้างดา้นล่างเป็นเหล็กทีมีความยาว  เมตร ดา้นใน

กว่าง .  เมตร ก่อนปี  เคยเปิดให้รถมอเตอร์ไซค์สามารถขา้มได ้แต่ด้วยโครงสร้างไมท้าํให้อาจไม่
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ปลอดภยั ปัจจุบนัจึงอนุญาตให้คนเดินขา้มไดอ้ย่างเดียว โดยสะพานนีอยู่ในการดูแลของทางการลิกเตนส

ไตน์ ตรงกลางสะพานมีป้ายบอกเขตแดน Lechtenstein กบั Schweiz  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอพัเพนเซลล ์(Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชวัโมง) เมืองชนบท

อนัแสนงามกบัชีสอนัเลืองชือ เมืองเล็กๆตงัอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองทีไดชื้อว่าเมืองการ์ตูนใน

นิยายชาวสวิส เป็นเมืองทีสวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ตส์วิส เป็นเมืองที

รายรอบด้วยภูเขาและมีแม่นําไหลผ่าน และมีอากาศบริสุทธิมาก นาํท่านเดินเล่นในเมืองอพัเพนเซล ทีมี

สีสันและลวดลายสวยงามบนจิตกรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ และ

หมู่อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั  

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซังตก์ลัเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองวิหารใหญ่

ศูนยก์ลางศาสนา เมืองทีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตงัแต่สมยัยุคกลาง นาํท่านเทียวชมเมือง

และถ่ายรูปกบัโบสถ์ซังทก์ลัเลิน (Convent of St Gall) ซึงสร้างขึนตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยงั

เป็นทีตงัของหอสมุด Stiftsbibliothek ซึงไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1983 ภายในโบสถม์ีจิตรกรรมฝาผนังอนัขึนชือและภาพเขียนเฟรสโก ทีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกร

ชือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล  
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 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.20 ชวัโมง)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีเก้า ซูริค - กรุงเทพมหานคร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้ม

แม่นําลิมมัต  และเป็นจุดถ่ ายทําภาพ ยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนีบ ริเวณ นียังมีวิห าร 

Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากนนันาํท่านสู่ Linderhof Strasse ซึงเป็น ฉากเปิดเรือง และเป็น

จุดชมวิวเมืองซูริคอนัเลืองชือ พร้อมกับวิวแม่นาํลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั 

หรือ จะเลือกชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Lindt Home of Chocolate ซึงเป็นผลิตภณัฑ์ช็อกโกแลตลินด์ ส่งออกทีมีชือเสียงของ

สวิตเซอร์แลนด ์ให้ท่านไดเ้ลือกซือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
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15.00 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพอืเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เทยีวบินที LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชวัโมง) 
 

วันทีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน 8 คืน อันซีนสวสิ – ฝรังเศส - อิตาลเีหนือ 
อตัราค่าบริการ  (บาท) 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 139,900 

พกัเดียวเพมิท่านละ 24,000 

เด็กอายุ 2 -  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 129,900 

เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  29,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

95,000 – 130,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหัก (ผูใ้หญ่) ( BKK-ZRH-BKK) 35,000 

มีวีซ่าแลว้หกัคืน  3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั คิด ณ วนัที 15 ตุลาคม 2565 ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่านเปิด

ห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไมเ่กิน 23 ก.ก. (LX), กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัทอ่งเทียวโดยสายการบิน สวิส แอร์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  

(ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอายเุกิน 80 ปี) 

 ค่าภาษีในประเทศ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 

 าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอนืๆทีไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย % 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที

ท่องเทียวอืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อบุติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี

เขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะ

ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ตวัเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนตา่งทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้

ทวัร์นนัยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํให้ทา่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขนึบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิ

เป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน

ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่

มาตรฐานได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋า

จริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชันธุรกิจ 

(Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันัน

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืนเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพือขอยืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขนึไป และ มีหนา้วา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พนืฉากหลงัรูปต้องเป็นพนืสีขาว 

(อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน

...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาทเีคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

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

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบรูณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรือ

อาํเภอเท่านนั และให้ระบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 

เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

 



2212-0802-SWFRIT                                                             www.smileytour.com                                                                      Page 19 of 19 

10. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมประทบัตราธนาคารทุกแผ่น 

Bank Statement บัญชีย้อนหลงั 3 เดือนเท่านนั นับขึนไปจากเดือนทีจะยืนวีซ่า มียอดเงินไม่ตํากว่า 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ธนาคารประทับตรารับรองสําเนาทกุหน้า 

 

บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

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

ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใช้จ่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั  เดือน 

  

 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 


