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10 วัน 8 คืน คลาสสิค สวติเซอร์แลนด์ 
เทียวสวติเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ทีเทียวได้ตลอดทังปี 

 

 
***บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวสิ อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ส*** 

ธันวาคม 2565 – มิถุนายน 2566 

เริมต้น 129,900 บาท (รวมค่าวซ่ีา และทิปทุกอย่างแล้ว)  
ซูริค, นําตกไรน์, ดาวอส, เซนต์โมริตส์, อนัเดอร์มัท, นังรถไฟกลาเซียร์ เอกซ์เพรส 

เซอร์แมท, บริค, ขึนเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ซาสเฟ, มองเทรอ, เวเว่ย์, โลซานน์  

เจนีวา, เนอชาแตล, เบิร์น, อนิเตอร์ลาเคน, ขึนเขาจุงเฟรา  , ลูเซิร์น, ซูริค 
 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 25 ธ.ค.- 3 ม.ค.66 / 30 ธ.ค.- 8 ม.ค. 66 

ราคาทัวร์ 134,900 บาท : 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66/ 14-23 ก.พ. 66 / 15-24 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 7-16 เม.ย. 66 / 8-17 เม.ย. 66 / 10-19 เม.ย. 66 /28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 / 20-29 พ.ค. 66/  

3-12 มิ.ย. 66 
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10 วนั คลาสสิค แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 
เทยีวสวติเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ทีเทียวได้ตลอดทังปี 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค  
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4  

ณ สนามบินสุวรรณภมูิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เทียวบิน LX181 (ใช้เวลา

บินประมาณ 11.45 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง และสายการบินมี

บริการ อาหารคาํ และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสอง ซูริค – นาํตกไรน์ – ดาวอส – เซนต์โมริตส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

ซึงตงัอยู่บนฝังเหนือของแม่นาํไรน์ เมืองทีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกลินอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ ์

และอาคารสไตลค์ลาสสิก นาํท่านเทียวชมและสัมผสัความงามของนาํตกไรน์ นาํตกทีไดชื้อวา่เป็นนาํตกทีใหญ่

ทีสุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสนาํทีกระทบกบัโขดหินกลางนาํดงัสนนัทวับริเวณ ละอองนาํทีกระจายปก

คลุมไปทวัเสมือนเมืองมายา อิสระใหท้่านไดสู้ดอากาศบริสุทธิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทวับริเวณและเก็บ

ภาพความงามตามอธัยาศยั จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 172 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.20 ชม.) เมืองนีไดเ้ป็นเจ้าภาพจดังาน World Economic Forum (WEF) ซึงเป็นการประชุมประจาํปี

ของทวัโลก ในทุกๆปี เมืองดาวอส (Davos) ตงัอยู่เขตรอบแม่นาํ Landwasser ซึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหวา่ง 

ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ทีความสูง 1,560 เมตร (5,120 ฟุต) ซึงเป็นเมืองทีสูงทีสุดในยุโรป และเมืองนีถูก

จดัให้เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ทีใหญ่ทีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ และสูงทีสุดในยุโรป นอกจากนีเมืองนียงัโด่งดัง 

เรืองของอากาศทีดี สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การรักษา และฟืนตัวจากโรคปอด เมืองนีมีความสําคัญทาง

ประวตัิศาสตร์ของไทย โดยในธนบตัรทีระลึกฉบบัละ 20 บาท ทีทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ดัพิมพข์ึน

โดย ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ในหลวง ร.9 เมือสมยัยงัทรงพระเยาว์ ซึงทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ 

(Seehof hotel) ซึงอยูที่เมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโรงแรมเซโฮฟ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

 
 

 บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์โมริตส์ (St. Moritz) (ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)      

เมืองทีอยู่ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตงัอยู่บนส่วนหนึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงที 

1,775 เมตรเหนือนําทะเล ซึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงทีสุด ทีระดับ 

4,049 เมตรเหนือระดบันาํทะเล เมืองเซนต์โมริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนทีอยู่บนเขา และส่วนทีราบ

โดยมีทะเลสาบขนัอยู่ตรงกลาง เมืองนีไดชื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศทีมีชือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียง

ระดับโลก ตัวเมืองตังอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐทีใหญ่ทีสุดและอยู่ทางตะวนัออกสุดของ

ประเทศ ตงัอยู่บนยอดทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอลป์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัเซนตโ์มริตส์ (Lake St. Moritz) ซึงจะ

พบกบัความงดงามของนาํใสสีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถา้เป็นหนา้หนาวนาํในทะเลสาบจะกลายเป็นนาํแข็ง 

อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซือของฝาก ไม่วา่จะเป็นสินคา้แบรนด์เนม หรือ สินคา้พืนเมือง ในย่านจตุัรัส

พลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งนี 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hilton Hotel Davos **** หรือเทียบเท่า  
 



2306-0802-CLASSIC.SWISS                                                         www.smileytour.com                                                                   Page 4 of 19 

วันทีสาม อนัเดอร์มัท - นังรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – เซอร์แมท – บริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์มัท (Andermatt) (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)

หมู่บ้านในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตังอยู่ในหุบเขาทีเรียกว่าอัวร์เซอเริน อนัเป็นแหล่งต้นนําของแม่นําร็อยส์ 

อนัเดอร์มทัถือเป็นหมู่บา้นทีเป็นจุดบรรจบกนัของช่องเขาทีสําคญัสามช่องเขา ไดแ้ก่ ช่องเขาโอเบอร์อลัพท์าง

ทิศตะวนัออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต ้และช่องเขาฟัวร์คาทางทิศตะวนัออก เมืองนีจึงเป็นเมืองทีอากาศดี

อีกแห่งและมีทศันียภาพทีสวยงาม ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้งทาง นอกจากนี

อนัเดอร์มทัยงัเป็นเมืองทีนกัท่องเทียวนิยมมาขนึรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ซึงเป็นรถไฟทีนงัชมวิวทิวทศัน์และ

บรรยากาศของเมืองเลก็ๆตลอดเส้นทางท่องเทียวทีสวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสับรรยากาศ นงัไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟทีไดชื้อว่าวิงชา้

ทีสุดในโลก และเป็นเส้นทางทีนกัท่องเทียวทวัโลกใฝ่ฝันจะไดส้ัมผสั ตลอดการนงัรถไฟกว่า 3 ชวัโมงจากเมือง

อนัเดอร์แมท (Andermatt) สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึงตงัอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่าน

จะไดช้มทิวทศัน์ทีสวยทีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ทีถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขาและสายนาํสีฟ้าคราม

สดใสของทะเลสาบ หรือจะเป็นทศันียภาพของภูเขาทีพาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาความสูงกว่า 3,000 

เมตร ทีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทงัปี อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอนัสวยงามและขึนชือของ

สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสินสุดการเดินทาง ณ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตงัอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขา

แหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์ครอบคลุมพืนทีสกีฤดูหนาวและฤดูร้อนทีกวา้งใหญ่ เมืองเซอร์แมท

นีถือว่าเป็นเมืองทีปราศจากมลภาวะโดยสินเชิงเพราะเป็นเมืองทีห้ามนาํเครืองยนตท์ีใชน้าํมนัเขา้ไปในตวัเมือง
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เด็ดขาด นําท่านเทียวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองทีปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหนึงของ

สวิตเซอร์แลนด ์ 

 
  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Badehotel Salina Maris / Alex Hotel Brig **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

วันทีสี เซอร์แมท – เคเบลิสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพิษ)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่าน นังกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพือชมภูเขาแมทเทอร์

ฮอร์นทีมีชือเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตงัอยูร่ะหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาทีสูงกว่า 4,478 

เมตร รูปทรงพีระมิดตงัอยูบ่นพืนทีเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นภูเขาทีมีหิมะปกคลุมตลอดทงัปี มีนกัท่องเทียว

จากทวัโลกมาชมความงามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเครืองหมาย

การคา้ของลูกอม “ริกวัล่าร์” และ “พาราเมาต์พิกเจอส์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมาต์พิกเจอส์ ของฮอลลีวูด 

ไดน้าํมาเป็นตราสัญลกัษณ์ของบริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาทีมีรูปทรงงดงามทีสุดในสวิสดว้ย

ความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีมีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอืนๆ ทีอยู่

ใกลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนนัไดเ้วลานาํท่านนงักระเชา้เดินทางกลบั

สู่ เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของกระเช้า ขึนกบัสภาวะอากาศ ณ วนันันๆ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ

หากสภาวะอากาศไม่เออือาํนวย) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน บน Matterhorn Glacier Paradise 
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 (***หากหอ้งอาหารไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะนาํท่านรับประทานอาหารทีเมืองเซอร์แมทแทน) 
 

 
 

บา่ย นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซาสเฟ  (Sass Fee) ห มู่บ้านเล็กๆในเมืองวิส ป์  (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

สวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 1,600 คนเท่านนั แต่กระนนัก็มีชือจากทาํเลทีตงัซึงแวดลอ้มดว้ยภูเขาสูงเสียดฟ้า

มากถึง 18 ลูก ทาํให้ซาสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮิตสําหรับผูชื้นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขนัไดรั้บฉายาว่า The 

Pearl of the Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองนีได้ชือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมือง

ของสวิตเซอร์แลนด์ทีไม่มีรถยนต์วิง มีอากาศทีบริสุทธิมาก นําท่านขึนเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาอะลาลิน (Allalin 

Cable Car) เพือชมความสวยงามของยอดเขาทีรายลอ้มโดยรอบ นบัเป็นอีกทศันียภาพทีสวยงามมาก ไดเ้วลานาํ

ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ทา่นเดินเล่นหรือชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Badehotel Salina Maris / Alex Hotel Brig **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 

วันทีห้า มองเทรอ – ปราสาทชิลยอง – เวเวย์  – โลซานน์  – เจนีวา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึงใช้เวลาประมาณ 12 นาที นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ 

(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศทีตงัอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื้อว่า

ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ นําท่านเขา้ชมปราสาทชิลยอง (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตังแต่ยุคโรมันเรืองอาํนาจโดย

ราชวงศซ์าวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ทีจะสัญจรผ่านไปมา

จากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนืองจากเป็นเส้นทางเดียวทีไม่ตอ้งเดินทาง

ขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งนีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่เมืองโลซานน์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปปันชาร์ลี 

แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึงในอดีตไดเ้คยใช้บนัปลายชีวิตทีเมืองนี ไดเ้วลานํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) นาํท่านชมเมืองโลซานน์  ซึงตงัอยู่บนฝังเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เมืองโลซานน์นับไดว้า่เป็นเมืองทีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากทีสุดเมืองหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์

อนัยาวนานมาตงัแต่ศตวรรษที 4 เมืองโลซานน์ตงัอยู่บนเนินเขาริมฝังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดย

ธรรมชาติ ทิวทศัน์ทีสวยงาม และอากาศทีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเทียวจากทวัโลกให้มาพกัผ่อนตาก

อากาศทีนี เมืองนียงัเป็นเมืองทีมีความสําคญัสาํหรับชาวไทยเนืองจากเป็นเมืองทีเคยเป็นทีประทบัของสมเด็จย่า 

นําท่านผ่านชมอพาทเม้นท์หมายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซึงใน

อดีตเป็นทีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาทีสามพระองค์ สมเด็จพระเจา้พีนาง

เธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานันทมหิดล รัชกาลที 

8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสอง

ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 นําท่านเดินชม สวนสาธารณะทีมีรูปปันลิง  ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็น

สถานทีทรงโปรดของยุวกษตัริยท์งัสองพระองคเ์มือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le 

PavillonThailandais) ตงัอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จดัสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างขึนจาก

ไมส้ัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลที 

9 ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเพือกระชบัความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทยและสวิตเซอร์แลนด์

รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบ

อยา่งเป็นทางการ เมือวนัที 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมืองท่องเทียว

ทีมีชือเสียงและมีความสําคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเมืองนันตงัอยู่บริเวณที

ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแม่นาํโรน (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานันตงัอยูท่างตะวนัตกของประเทศ 

เป็นแหล่งนาํจืดทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี สาํหรับ 

กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนืองจากเป็นทีตังขององค์กรระหว่างชาติ

สาํคญัๆ หลายองคก์ร นาํท่านชมนาํพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค์ นาํพุทีไดรั้บการยอมรับว่าสูงและมีขนาด

ใหญ่ทีสุดในโลก และยงัเป็นหนึงในสถานทีสําคญัทีมีชือเสียงทีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จาก

ทกุจุดในเมือง นาํพุเจดโดเป็นนาํพุทีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยนาํพุสามารถพุ่งได้

สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) นําพุถูกติดตงัในปี 1886 นําท่านถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไมที้สวนองักฤษ 

(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึงบ่งบอกถึงความสําคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hilton Geneva Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
วันทีหก  เจนีวา – เนอชาแตล – เบิร์น   
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) เมืองแห่งปราสาทของสวิส ตงัอยู่บนชายฝังของทะเลสาบเนอชา

แตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบทีมีชือเดียวกนักบัเมืองและรัฐ นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทเนอชาแตล (Chateau 

de Neuchatel) ปราสาทเก่าแก่ทีเป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากทีสุดของเมือง โดยปราสาทตงัอยู่บนยอด

เนินเขาเล็กๆใจกลางเมืองเก่า จากนนันาํถ่ายรูปกบัโบสถค์อลเลกีอาเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถเ์ก่าแก่

ทีตังอยู่บนเนินเขาและอยู่ติดกันกับปราสาทเนอชาแตล ถูกสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 12 ในสไตล์ Roman 

rhenan โดยมีหลงัคาเป็นแบบโกธิก ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการบูรณะมาอย่างต่อเนือง 

ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งนีไดก้ลายเป็นสถานทีท่องเทียวหลกัๆของเมืองอีกแห่ง ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึนเมือ 800 ปีทีแลว้ โดยมีแม่นาํอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือน

เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตก

ชาวเมืองได้สร้างกาํแพง และสะพานขา้มทีสามารถชักขึนลงได ้นาํท่านชมกรุงเบิร์นซึงไดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน  ใน  ของเมืองที

มีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดของโลกในปี ค.ศ.  นาํท่านชม บ่อหมีสีนาํตาล สัตวท์ีเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น นาํ

ท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค   เป็นย่านทีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบั

การเดินเทียวชมอาคารเก่า อายุ -  ปี นําท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดของ

เมืองนี ถนนกรัมกาสเซ ซึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่

นทรัม อายุ  ปี ทีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชวัโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง หอนาฬิกานี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 

1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมือง

แทน และดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตงันาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Westside Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีเจ็ด  เบิร์น – อนิเตอร์ลาเคน – ขึนเขาจุงเฟรา (มรดกโลก)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองทีตงัอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz 

lake) อิสระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิงตาม

อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกายีห้อดังหลากหลายทีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 

CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืนๆ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัได้ชือว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ททีสวยทีสุดในโลกตงัอยู่ใน     

หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาทีสวยงามและโรแมนติกทีสุด นาํท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพือขึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน

สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึงของสวิส 

ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานนั ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักๆ  ทีกระจดักระจายอยู่ทวัไป มีทงับา้น

สีนาํตาลเขม้ตดักบัหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          

วิวธรรมชาติทีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบัพืนทีทีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทาง

รถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงมีความสูงถึง 

13,642 ฟุต เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) นาํท่านชม กลาเซียร์หรือธารนาํแข็งขนาดใหญ่ 
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จากนันสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง เรียกไดว้า่เป็นจุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลทสุีด ณ จุด 3,571 เมตร นาํท่านชมถาํนาํแขง็ทีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนาํแขง็ 30 เมตร สัมผสักบั

ภาพของธารนําแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กม. และหนา 700 เมตร สมควรแก่เวลานาํ

ท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึงของยอดเขา (แวะ

เปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลียนรถไฟ ซึงรัชกาลที 5 เคยเสด็จมาเมือปี 2440) 

 
 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Du Nord Interlaken ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีแปด ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนทีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวปียุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท้ีแทรกตวัอยู่ตามเนินเขา

และไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม นาํท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบัสะพานไมช้า

เพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึงขา้มแม่นาํรอยซ์ เป็นสะพานไมที้เก่าแก่ทีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี              

เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนันนาํท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ 

อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท์ีตงัอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน 

แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ป

สิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตงัแต่ ค.ศ.1819-1821 โดย

สร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกลา้หาญ ซือสัตย ์จงรักภกัดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส 

ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในครังปฏิวตัิใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ที 16   
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซุก  (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบทีมีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่ งของ

สวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ทียงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้
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เป็นอย่างดี นําท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ทีสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 13 อิสระให้ท่านได้เก็บ

ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อิม สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีเก้า ซูริค - กรุงเทพมหานคร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่นํา

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายทําภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนีบริเวณนียงัมีวิหาร Fraumunster and 

Gross Munster อีกดว้ย จากนันนาํท่านสู่ Linderhof Strasse ซึงเป็น ฉากเปิดเรือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนั

เลืองชือ พร้อมกบัววิแม่นาํลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปปิงสินคา้

แบรนดเ์นมต่างๆ 
 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซึงเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตลินด์  ส่งออกทีมี ชือเสียงของ

สวิตเซอร์แลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
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15.00 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพือเช็คอนิ และทาํ Tax Refund 

18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เทียวบินที LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชวัโมง) 
 

วันทีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน 8 คืน คลาสสิค สวติเซอร์แลนด์ 
เทียวสวติเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ทีเทียวได้ตลอดทังปี 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 25 ธ.ค.- 3 ม.ค.66 / 30 ธ.ค.- 8 ม.ค. 66 

ราคาทัวร์ 134,900 บาท : 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66/ 14-23 ก.พ. 66 / 15-24 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 7-16 เม.ย. 66 / 8-17 เม.ย. 66 / -  เม.ย. / 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 / 20-29 พ.ค. 66/  

3-12 มิ.ย. 66 
 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค.  2565 ม.ค. - มี.ค. 2566 เมษายน - มิ.ย. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นต่อหอ้ง หรือ เดก็อายุมากกวา่ 11 ปี

บริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านตอ่ห้อง 

ราคาท่านละ 

129,900 134,900 139,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 18,000 20,000 20,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 124,900 129,900 134,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ (LX) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงัconfirm เท่านนั) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-ZRH-BKK) 27,000 27,000 27,000 

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวซ่ีาท่านละ 3,500 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบินประกาศปรบั 

และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 8 กนัยายน 2528/10/65) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพือตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กก. , กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินไทย LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน  กก./ทา่น) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 
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 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  

 ค่าอาหารทกุมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

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

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจําตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

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

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



2306-0802-CLASSIC.SWISS                                                         www.smileytour.com                                                                   Page 16 of 19 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิูตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 
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 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

นาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนั

ธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเลม่พาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพือขอยืนวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พนืฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวซ่ีาทเีคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

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

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

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายุตาํกวา่  ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

1. เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และให้ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

2. เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

3. เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเทา่นนัและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

 

10. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมประทบัตราธนาคารทุกแผ่น 

Bank Statement บัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเท่านนั นับขึนไปจากเดือนทีจะยืนวีซ่า มียอดเงนิไม่ตํากว่า 100,000 

บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ธนาคารประทับตรารับรองสําเนาทุกหน้า 
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บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

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

ชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั  เดือน 

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 

 


