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10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (Winter is calling!) 
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆในสวสิ... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 

 

 
***บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวิส อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ส*** 

ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 

เร่ิมต้น 129,900 บาท  
ซูริค, รัพเพอร์ชวิล โยนา, ไอเซิลวาลด์ แห่ง Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรียนทซ์  

มูร์เริน, กิมเมลวาลด์, ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007), อินเตอร์ลาเคน  
น่ังรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express, ไอเกิล, แช่น ้าแร่ร้อน (ลุคเคอร์แบด), ซาสเฟ  

ไอซ์ พาวิลเลียน, บริค, ธารน ้าแข็งยูเนสโก อาเล็ทช์ อารีนา, อัลดอร์ฟ, เคเบิล้คาร์ขึ้นเขาชตันเซอร์ฮอร์น, ซูริค 
 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 66 / 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 / 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 66 / 14- 23 ก.พ. 66  
 15-24 มี.ค. 66  
ราคาทัวร์ 134,900 บาท : 28 ธ.ค – 6 ม.ค. 66 / 8-17 เม.ย. 66 / 10-19 เม.ย. 66 / 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 
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10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (Winter is calling!) 
วันแรก กรุงเทพมหานคร - ซูริค 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินมี
บริการ อาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วันที่สอง ซูริค – รัพเพอร์ชวิล โยนา – ไอเซิลวาล์ด  – กรินเดลวาลด์ (พกัค้างชาเลต์ 1 คืน)  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา (Rapperswil-Jona) น าท่านเที่ยวชมเมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา เมืองที่ได้

ช่ือว่า “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” ที่น่ีมีการปลูกดอกกุหลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ของทุกปี ท าให้เมืองน้ีมีความโดดเด่นเพราะช่วงดังกล่าวจะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธ์ุ 
นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นอีกเมืองเก่าแก่ สร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษที่ 18 จะเห็นได้จากอาคาร ปราสาท และ 
สถาปัตยกรรมโบราณที่ยงัคงเหลืออยู่ น าท่านเที่ยวชมภายในเมืองเก่าแห่งรัพเพอร์ชวิล จากนั้นน าท่านเดินเล่น
และถา่ยรูปกบัสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden) ที่สร้างเช่ือมระหว่างเมืองรัพเพอร์ชวิล และ 
เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นบัเป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษเ์ป็นอยา่งย่ิง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไอเซิลวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น
หมู่บา้นเล็กๆที่อยูต่ิดทะเลสาบเบรียนทซ์ (Lake Brienz) น าทา่นถ่ายรูปกบัปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็น
ปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉากหลงัในภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีช่ือดงั Crash Landing on You อีก
ดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทศัน์อนัสวยงาม หรือจะเลือกเดิน
เล่นผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธ์ิแบบเต็มอิ่ม ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกริลเดอวาลด์ (Grindelwald) 
(ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลก
ตั้งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด 

 
 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัสไตล์ชาเลต์สวสิ Sun Star Alphine Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม มูร์เริน – กิมเมลวาล์ด – ขึน้เขาชิลท์ธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007) – อินเตอร์ลาเคน (พักค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์สู่หมู่บา้นมูร์เริน (Murren) หมู่บา้นที่ไดช่ื้อว่า ปลอดมลพิษ และ ไม่มีรถยนตว่ิ์ง การเดินทาง

จะใชเ้คเบิลคาร์ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในเทือกเขาแอลป์ที่สวยงาม วิวทิวทศัน์ ที่เรียกไดว่้า “สวรรคบ์นดิน” น าท่านเดิน
เล่นภายในเมืองน้ี ท่านจะได้สัมผสักับวิถีชีวิตของชาวสวิสพ้ืนเมืองได้เวลาน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา
ชิลทธ์อร์นหรือ เขาเจมส์บอนด ์007 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Piz Gloria 360O ซ่ึงสามารถหมุนรอบตวัเองได ้ เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสั
ความสวยงามของวิวภายนอกจากยอดเขาชิลทธ์อร์นแบบ 360 องศา 
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บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิลท์ธอร์น (Schilthorn) สัมผสัความงามบนยอดเขา ณ ความสูง 
2,970 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในช่วงฤดูหนาวที่ชิลธอร์นจะสามารถสนุกกบัการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบน
หิมะ และที่ส าคญับนยอดเขาชิลท์ธอร์นแห่งน้ี เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her 
Majestic's Secret Service เมื่อปี ค.ศ.1969 ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมที่จดัขึ้นบนเขาชิลท์ธอร์น ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรม Skyline Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema, 007 Walk of Frame อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
และสัมผสัประสบการณ์เดินเล่น ถ่ายรูปกบัหิมะ กบัภูเขาที่ตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 2,970 เมตร  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้ งอยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านไดสั้มผสับรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกาย่ีห้อดงัหลากหลายที่
ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็นRolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (เมนูสวิสฟองดู อนัเลื่องช่ือ) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Metropole Hotel Interlaken/ The Hay Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 
วันที่ส่ี อินเตอร์ลาเคน – ซิกริสวิล –ทะเลสาบเบลาเซ – เมืองธูน – อินเตอร์ลาเก้น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซิกริสวิล (Sigriswill) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านถ่ายรูป
ที่สะพาน Sigriswil Panorama Bridge ซ่ึงเป็นอีกสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลีช่ือดัง Crash Landing on 
You ในฉากที่พระเอกและนางเอก เจอกนัเป็นคร้ังแรก สะพานแขวนแห่งน้ีเป็นสะพานที่เช่ือมระหว่างหมู่บา้น 
Aeschlen และ Sigriswil ซ่ึงเป็นเหมือนทางลดัเดินเช่ือมระหว่างสองหมู่บา้นของคนสวิส โดยสะพานแห่งน้ีมี
ความยาว 340 เมตร และ มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนไดอ้ย่างชดัเจน อิสระให้ท่าน
ไดถ้่ายรูปและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินเล่นภายในเขตเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองซิกริสวิล  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาเซ (Lake Blausee) ทะเลสาบขนาดยอ่มที่มีน ้ าสีฟ้ามรกต ใสสะอาดราวกบัผลึก
แกว้ สะทอ้นเงาของตน้ไม้น้อยใหญ่ที่มกัเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล หากมองลงไปใตท้ะเลสาบ นอกจากฝูงปลา
เที่แหวกว่ายไปมาเป็นจ านวนมากแลว้ เราจะเห็นรูปป้ันของหญิงสาวผูห้น่ึงจมอยูใ่ตน้ ้ า ซ่ึงบอกเล่าถึงต านานรัก
อนัแสนเศร้าของคู่รักคู่หน่ึงที่มกัมาใชเ้วลาร่วมกนั ณ ที่แห่งน้ีบ่อยๆ  แต่แลว้วนัหน่ึง ชายคนรักก็ไดเ้สียชีวิตลง
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อย่างกะทันหัน ด้วยความรักอันลึกซ้ึงที่ไม่อาจลบเลือนได้ หญิงสาวจึงกลับมานั่งอยู่ที่ น่ีทุกคืน จนกระทั่ง
ตรอมใจตายไปในที่สุด น ้าตาของเธอไดห้ลอมรวมกนัจนกลายเป็นทะเลสาบ และผืนน ้าสีฟ้ามรกตนั้นก็เกิดจาก
ความเศร้าโศกของเธอที่เสียคนรักไป ต่อมาในปี 1998 ก็ไดม้ีศิลปินและนกัประติมากรรมผูห้น่ึงไดแ้รงบนัดาลใจ
จากต านานเร่ืองน้ี จึงสร้างรูปป้ันหญิงสาวและน ามนัลงไปไวใ้ตน้ ้ าเพ่ือร าลึกถึงหญิงสาวผูส้ร้างทะเลสาบแห่งน้ี 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองธูน (Thun) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่ไดรั้บการ
ขนานนามว่า เมืองแห่งปราสาทสวย และ ทะเลสาบสวย น าท่านแวะถ่ายรูปปราสาทชลอทธูน (Schloss Thun) 
ปราสาทหอคอยส่ีมุม นับเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของเมืองธูน เป็นปราสาทสูงที่มีจุดชมวิวบนหอคอย 4 หอ 
สามารถชมวิวรอบๆ เมืองได้แบบ 360 องศา ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษที่  12 ในอดีต
ถูกใช้เป็นหอคอยสัง เกตการณ์ของเมือง  ปัจจุบ ัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงข้าวของส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ได้เวลาน าท่าน เที่ยวชมเมืองเก่า  (Old Town) ซ่ึงเ รียกได้ว่า เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์
และคลาสสิคอีกเมืองในสวิตเซอร์แลนด์  ไดเ้วลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเกน้ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Metropole Hotel Interlaken/ The Hay Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วันที่ห้า อินเตอร์ลาเคน – นั่งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express – ไอเกลิ – ลุคเคอร์แบด  (แช่น ้าแร่) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Zweisimmen 

น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express ซ่ึงเป็นรถไฟที่ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อัน
สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางชมวิวระหว่าง Zweisimmen – Montreux จะเป็นจุดเด่นที่สุดของ Golden 
Pass Line และเป็นสาเหตุที่ท าให้นักท่องเที่ยวทัว่โลกนิยมนั่ง Golden Pass Line ก่อนที่ขบวนรถไฟเดินทางไป
ถึงเมืองมองเทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะว่ิงแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แล้วค่อยๆว่ิงเข้า
สถานีมองเทรอ (Montreux) ที่อยูริ่มทะเลสาบ นบัเป็นทศันียภาพที่สวยงามมาก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไอเกิล (Aigle) เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นอีกหน่ึงเส้นทางธรรมชาติสวยงาม ทิวเขา สลับ
ทะเลสาบ น าท่านเข้าชมปราสาทไอเกิล (Aigle Castle) และ พิพิธภัณฑ์ไวน์ (Wine Museum) ป้อมปราการ
ปราสาทโบราณแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 12 โอบลอ้มดว้ยไร่องุ่น พืชเศรษฐกิจหลกั ซ่ึงน ามาใช้ในผลิต
ไวน์ ปราสาทแห่งน้ีเดิมเป็นของตระกูลซาวอย ปัจจุบนัส่วนหน่ึงไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ไวน์ ที่มีช่ือเสียงที่สุดใน
ทวีปยโุรป น าท่านเขา้ชมความสวยงามของตวัปราสาท และชมภายในพิพิธภณัฑไ์วน์ พร้อมชิมไวน์แดงอนัเลื่อง
ช่ือ อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปกบัวิวรอบๆปราสาท สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์แบด (Leukerbad) 
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(ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองน ้ าแร่เล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในหุบเขาทาง
ตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแมม้ีประชากรอาศยัอยู่ในเมืองแห่งน้ีไม่ถึง 2,000 คน แต่ก็ขึ้นช่ือเป็น
เมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ที่มีนกัท่องเที่ยวหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งไม่ขาดสาย
ตลอดทั้งปี นอกจากน้ีในช่วงฤดูหนาวยงัเป็นแหล่งสกีรีสอร์ทชั้นยอดอีกดว้ย  อิสระให้ท่านได้แช่น ้ าแร่ร้อน
ท่ามกลางวิวทิวทศัน์แห่งเทือกเขาแอลป์ (หากท่านตอ้งการแช่น ้ าแร่ กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ าไปดว้ย ค่าแช่น ้ าแร่
ร้อนสาธารณะไม่รวมในราคาทวัร์ ประมาณ 20-30 CHF) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Thermal Hotels & Walliser Alpentherme/ De France by Thermal Hotels**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันที่หก ลุคเคอร์แบด – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพิษ) – ไอซ์พาวิลเลียน – บริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่ านเดินทางสู่ เมืองซาสเฟ (Sass Fee) หมู่บ้าน เล็กๆในเมืองวิสป์ (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
สวิตเซอร์แลนด ์มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้น แต่กระนั้นก็มีช่ือจากท าเลที่ตั้งซ่ึงแวดลอ้มดว้ยภูเขาสูงเสียดฟ้า
มากถึง 18 ลูก ท าให้ซาสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮิตส าหรับผูช่ื้นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นไดรั้บฉายาว่า The 
Pearl of the Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมือง
ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีรถยนต์ว่ิง มีอากาศที่บริสุทธ์ิมาก น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอะลาลิน (Allalin 
Mount) และ สัมผสัประสบการณ์นัง่รถไฟใตดิ้น (The Metro Alpin) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นรถไฟฟ้าใตดิ้นที่สูงที่สุดใน
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โลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นรถใตดิ้นที่เช่ือมสู่เมืองไร้มลพิษซาสเฟ ในระดบัความสูงที่ 1,562 ฟุตเหนือระดบัน ้ าทะเล ให้
ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์นัง่รถไฟใตดิ้นที่สูงที่สุดในโลก ถึงเมืองซาสเฟ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Allalin 360 degree 
 

 
 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Pavilion) ที่ระดบัความสูง 3,500 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
และถ่ายรูปเล่นกบัรูปสลกัน ้ าแข็งรูปต่าง ๆ และประดบัไฟอยา่งสวยงาม ซ่ึงทั้งหมดที่ว่ามาตั้งอยูภ่ายในถ ้าน ้าแข็ง
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ลา้นปีอีกด้วย จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์กลับสู่เมืองซาสเฟ น าท่านเที่ยวชมความ
น่ารกัและความสวยงามของเมืองซาสเฟ เมืองไร้มลพิษ 1 ใน 5 เมืองของสวิตเซอร์แลนด ์สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เดินทางสู่เมืองบริค (Brig) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Birg/ Alex Hotel Brig/ BadeHotel Salina Maris **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่เจ็ด ซาสเฟ – บริค – เคเบิล้คาร์สู่จุดชมวิวธารน ้าแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา - อนัเดอร์มทั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่สถานี Bettermerhorn ซ่ึงมีจุดชมวิวธารน ้ าแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา ธารน ้ าแข็งนับ
ลา้นปี เป็นธารน ้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ (Alps) อยู่ในรัฐ Wallis (วาลิส) มีความยาวถึง 23 กิโลเมตร
กินพ้ืนที่ตั้งแต่ Jungfrau มาจนถึง Valias (Wallis) ช่วงที่หนาที่สุดของธารน ้ าแข็งคือลึกประมาณ 900 เมตร และ
ธารน ้าแข็ง Aletsch ยงัเคลื่อนที่ดว้ยความเร็วประมาณ 200 เมตรต่อปีเลยทีเดียว 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์มทั (Andermatt) หมู่บา้นในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่เรียกว่าอวัร์
เซอเริน อนัเป็นแหล่งตน้น ้าของแม่น ้ าร็อยส์ อนัเดอร์มทัถือเป็นหมู่บา้นที่เป็นจุดบรรจบกนัของช่องเขาที่ส าคญั
สามช่องเขา ไดแ้ก่ ช่องเขาโอเบอร์อลัพท์างทิศตะวนัออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต ้และช่องเขาฟัวร์คาทาง
ทิศตะวนัออก เมืองน้ีจึงเป็นเมืองที่อากาศดีอีกแห่งและมีทศันียภาพที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางท่านจะไดย้ล
ทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้งทาง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Raddison Hotel Andermatt ****หรือเทียบเท่า  
 
วันที่แปด อันเดอร์มทั – สแตน – เคเบิลคาร์ขึน้เขาชตันเซอร์ฮอร์น - ลูเซิร์น - ซุก – ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองสแตน (Stan) น าท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งน้ี น าท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่

สถานี เคเบิ้ ลคาร์ จากนั้ นน าท่านขึ้ นกระเช้าแบบเปิด สู่ยอดเขาชตันเซอร์ฮอร์น เป็นภู เขาในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวลัเดินกบัรัฐออบวลัเดิน ภูเขาน้ีมียอดสูง 1,898 เมตรเหนือ
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ระดบัน ้ าทะเล มีรถกระเช้าจากเมืองชตนัส์เพ่ือขึ้นสู่ยอดเขา และที่ยอดเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบลูเซิร์นได ้
(กรณีที่เขาชตันเซอร์ฮอร์นปิด ทางทัวร์จะน าท่านขึน้เขาปิลาตุสแทน)  

 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร 
(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ
ประวตัิศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตร้องไห้หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่ านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบที่ มีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์แลนด ์น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ที่ยงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้
เป็นอย่างดี น าท่านแวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อิ่ม สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
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วันที่เก้า ซูริค – Lindt Chocolate - กรุงเทพมหานคร   
 

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

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลตลินด์ ส่งออกที่มี ช่ือเสียงของ
สวิตเซอร์แลนด ์ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 

15.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

วันที่สิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั 8 คืน อนัซีนสวิตเซอร์แลนด์ (Winter is calling!) 
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆในสวสิ... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 66 / 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 / 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 66 / 14- 23 ก.พ. 66  
 15-24 มี.ค. 66  
ราคาทัวร์ 134,900 บาท : 28 ธ.ค – 6 ม.ค. 66 / 8-17 เม.ย. 66 / 10-19 เม.ย. 66 / 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ   ธนัวาคม 65 - มีนาคม 66 เมษายน 2566 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เดก็อายมุากกว่า 11 ปี
บริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง 
ราคาท่านละ 

129,900 134,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 22,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 124,900 129,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (LX) เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000- 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบนิหักคืน (BKK-ZRH-BKK) 27000 27,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 
  

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลมุการติดเช้ือ Covid 19 
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▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ที่ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน กอ่นการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบนิ เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบนิ (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
 เพื่อขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงทีท่่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทตูมีการเทยีบรูปกบัหนา้วีซ่าที่เคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเตมิดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมประทบัตราธนาคารทุกแผ่น 

Bank Statement บัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเท่าน้ัน นับขึน้ไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ธนาคารประทับตรารับรองส าเนาทุกหน้า 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  
 - ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


