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HILIGHT 

 น ำทำ่นบนิตรงสูป่ระเทสสวติเซอรแ์ลนด ์

 เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ เพือ่ชมน ้ำตกไรน ์ที่

มขีนำดใหญท่ีส่ดุในยโุรป 

 เทีย่วกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดรั้บ

กำรขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก 

 ตำมรอยเสด็จประพำส ณ เมอืงโลซานน ์

(Lausanne) 

 เขา้ชมปราสาทชลิยอง(Chillon castle)  

ปรำสำทโบรำณอำยกุวำ่ 800 ปี 

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

 พชิติ 2 เขา, ยอดเขาจงุเฟรา และ เขา

กลาเซยีร ์3000 

 

BRILLIANT  

SWITZERLAND  

สวติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิสวสิแอรไ์ลน ์[LX] 

เดนิทาง : พฤษภาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 69,900.-  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 5-13 , 10-18 ก.ย. 62 73,900 

วนัที ่ 9-17 , 16-24 ก.ย. 62 , 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 62 75,900 

วนัที ่ 7-15 ต.ค. 62 75,900  

วนัที ่ 8-16 ต.ค. 62 74,900 

วนัที ่ 14-22 ต.ค. 62 73,900  

วนัที ่ 21-29 ต.ค. 62  (ข ึน้ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์) 73,900 

วนัที ่ 4-12 พ.ย. 62  (ข ึน้ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์) 72,900  

วนัที ่ 5-13 พ.ย. 62  (ข ึน้ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์) 69,900 

วนัที ่ 11-19 , 18-26  พ.ย. 62 72,900 

วนัที ่ 2-10 ธ.ค.62 72,900 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ – ซูรคิ 

    
PARK INN 

BY 
RADISSON 

 หรอืเทยีบเทา่ 

2 ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– เบริน์  O O O 

 
 HOLIDAY 

INN 
WESTSIDE 

 หรอืเทยีบเทา่ 

3 เบริน์ – กรแูยร ์– เจนวีา – โลซานน ์ O O O 

 
DE LA PAIX 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
โลซานน ์– ทานอาหารกลางวนับนเรอืส าราญทะเลสาบ
เจนวีา- เรอืเทยีบทา่ทีป่ราสาทชลิยอง - เขา้ชม
ปราสาทชลิยอง – มองเทรอซ ์– เลอแซง  

O O   O 

 
ALPINE 
CLASSIC 

  หรอืเทยีบเทา่  

5 เลอแซง - กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท O O  X 
DERBY 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน O X O 
CITY 

OBERLAND 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน  O O X 
CITY 

OBERLAND 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ซุก – ซูรคิ – สนามบนิ O X  
 

9 กรงุเทพ    
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ – ซูรคิ 

09.45 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู4 เคำนเ์ตอร ์G 

สำยกำรบนิ สวสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวก  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.45 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซรูคิโดยเทีย่วบนิที ่LX181  

***ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางระหวา่ง 5-13 ก.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.05 

น. และถงึซูรคิเวลา 19.35 น.***  

 

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางระหวา่ง 4 พ.ย. 62 เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

13.05 น. และไปถงึซูรคิเวลา 19.10 น.*** 

19.35 น. เดนิทำงถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 

ชัว่โมงในวันที ่ 27 ตลุำคม 2562) หลังผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร น ำทำ่น

เดนิทำงสูโ่รงแรมทีพ่ัก  

ทีพ่กั  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่2  ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– เบริน์  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่เมอืงชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพือ่ชมน า้ตกไรน ์ (Rhein 

falls) ที่มขีนำดใหญ่สุดในยุโรป จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเที่ยวเมอืงซูรคิ (Zurich) 

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร  ์(Fraumunster 

abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส ำนักแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิ

สำวชนชัน้สูงจำกทำงตอนใตข้องเยอรมันอำศัยอยู่ น ำท่ำนสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์

(Paradeplatz) เป็นจัตรัุสเกำ่แกท่ีม่มีำตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นชมุทำงรถรำง

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทีส่ ำคัญของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ของยำ่นธุรกจิ ธนำคำร สถำบันกำรเงนิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศ  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย 

 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของ

เมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชมบ่อหมสีนี า้ตาล 

(Bear Park) สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ น ำท่ำน  ชมมารก์าสเซ ยำ่นเมอืงเก่ำ 

ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกับกำรเดนิเทีย่ว

ชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนลัดเลำะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับ

สูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้นขำยของเก่ำใน

อำคำรโบรำณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อำย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงใน

กำรตบีอกเวลำแต่ละครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ ์Munster สิง่กอ่สรำ้งทำงศำสนำที่

ใหญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีำพทีบ่รรยำยถงึ

กำรตัดสนิครัง้สดุทำ้ยของพระเจำ้   

ค า่     รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั    เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN WESTSIDE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 เบริน์ – กรแูยร ์– เจนวีา – โลซานน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งชสีสวสิฯ เมอืงกรูแยร ์(Gruyeres) ตน้ก ำเนดิของ

เนยแข็งกรูแยร ์Gruyere cheese ทีผู่ค้นรูจั้กกันเป็นอยำ่งด ีทีส่ำมำรถสง่ออกชสีกรูแยรท์ีม่ ี

ช ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก กรูแยรย์ังเป็นเมอืงยคุกลำงขนำดยอ่มเยำทีม่ทีวิทัศน์อันทรงเสน่ห ์

และมกีลิน่ชสีโชยในอำกำศตลอดเวลำทีเ่รำเดนิไปตำมถนนหนิกรวดกลำงเมอืงอกีดว้ย  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (สวสิฟองดรูช์สี) 

บา่ย 

 

เดนิทำงสู ่เมอืงเจนวีา น ำชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ำร

สำกลระดับโลก อำท ิองคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับ น า้พุ

เจทโด ทีฉ่ีดสำยน ้ำพุง่สงูขึน้ไปในอำกำศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวันอำกำศด)ี และถ่ำยรูปกับ 

นาฬิกาดอกไม  ้สัญลักษณ์ที่ส ำคัญของเมืองเจนีวำ ท่ำนเดินทำงสู่เมืองโลซานน ์

(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมอืงโลซำนน์นับไดว้่ำเป็นเมอืงทีม่ี

เสน่ห์โดยธรรมชำตมิำกที่สุดเมอืงหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ มปีระวัตศิำสตร์อันยำวนำนมำ

ตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่ำวโรมันมำตัง้หลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสำบทีน่ี่ เมอืงโล

ซำนนม์คีวำมสวยงำมโดยธรรมชำต ิทวิทัศนท์ีส่วยงำม และอำกำศทีป่รำศจำกมลพษิ จงึดงึดดู

นักทอ่งเทีย่วจำกทั่วโลกใหม้ำพักผอ่นตำกอำกำศทีน่ี ่ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  DE LA PAIX หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที ่4 โลซานน ์– ทานอาหารกลางวนับนเรอืส าราญทะเลสาบเจนวีา- เรอืเทยีบทา่ที่

ปราสาทชลิยอง - เขา้ชมปราสาทชลิยอง – มองเทรอซ ์– เลอแซง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนสุ่ประสบกำรณ์อันสุดพิเศษดว้ยกำรล่องเรือส าราญทะเลสาบเจนีวา (Lake 

Geneva) จำกเมอืงโลซำนน์ไปยังทา่เรอืปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ทีเ่มอืง

มองเทรอซ ์(Montreux) โดยทะเลสำบเจนีวำนัน้เป็นทะเลสำบน ้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มพีืน้ทีค่ำบเกีย่ว 2 ประเทศคอืสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละฝร่ังเศส ลักษณะ

ทะเลสำบเป็นรปูแบบพระจันทรเ์สีย้ว ทำ่นจะไดช้มทัศนยีภำพทีส่วยงำมของเทอืกเขำแอลป์ 

อนัสวยงำมแบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ ซึง่ไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น ไขม่กุของรเิวยีรำ่แหง่  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งลอ่งเรอืพรอ้มชมววิธรรมชาตอินัสวยงามของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ 

บา่ย เรอืจอดเทยีบทา่ทีป่ราสาทชลิยอง (Chillon castle) น ำท่ำนเขา้ชมปราสาทชลิยอง 

ปรำสำทโบรำณอำยกุวำ่ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหนิรมิทะเลสำบเจนีวำ  ตัง้แต่ยคุโรมันเรอืง

อ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมจีุดมุง่หมำยเพือ่ควบคุมกำรเดนิทำงของนักเดนิทำงและ

ขบวนสินคำ้ที่จะสัญจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวันตกสู่ตะวันออกของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทำงขำ้มเทอืกเขำสงูชนั ปรำสำท

แห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนด่ำนเก็บภำษีซึง่เอำเปรยีบชำวสวสิมำนำนนับรอ้ยปี จำกนัน้น ำท่ำนสู่

ตัวเมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นรมิทะเลสำบอันสวยงำม จำกนัน้

น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยงัเมอืงเลอแซง (Leysin) เมอืงเล็กๆ ทีม่องเห็นเทอืกเขำแอลป์ได ้

ชดัเจน เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีน่ยิมของคนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่หนึง่  

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก ALPINE CLASSIC หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 เลอแซง - กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำ

ขนำดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน น ำทำ่นขึน้กระเชา้ยกัษ ์ขึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 

(Glacier 3000) น ำท่ำนเดนิขำ้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพำนแขวนทีม่ี

ควำมยำว 107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำทีร่ะดับควำมสงู 3,000 เมตร (เนื่องจำกกระเชำ้กลำเซยีร ์

3000 จะปิดเพือ่ท ำกำรซอ่มบ ำรุงระหว่ำงวันที ่21 ตุลำคม ถงึ 8 พฤศจกิำยน 2019 คณะที่

เดนิทำงตรงกบัชว่งเวลำดังกลำ่ว ทำงบรษัิทขอน ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไคลน์แมทเทอฮอรน์ เป็น

กำรทดแทน) 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพือ่เดนิทำงสูเ่ขำ้เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บควำมนยิมสงู เนื่องจำกเป็นเมอืงทีป่ลอด

มลพษิทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ำมันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่ำนัน้ 

และยงัมฉีำกหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็น

ยอดเขำทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืง  
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ค า่  อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั 
 เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทำ่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไป

เดนิเลน่ทีเ่มอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที ่6 เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระครึง่วนัช่วงเชา้ โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด

เป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง ใหท้่ำนอสิระเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของ

ฝำกตำมอัธยำศัย หรือจะเลือกขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำเพื่อสัมผัสกับควำมงดงำมของยอดเขา

ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่ำเป็นยอด

เขำที่มรีูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขำแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ที่สวยงำม ณ จุดสูงที่สุด

บรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ หรอืน่ังรถไฟฟนัเฟือง

สูส่ถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำนเดนิทำงสู่จุดชมววิที่

ทำ่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภำพทีส่วยงำมของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงำม น ำทำ่นเดนิเทำ้สู่

บรเิวณทะเลสำบที่อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสำบนี้เป็นเงา

สะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงำมยิง่นัก ( โดย

ปกตนิ า้ในทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัปรมิาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ 

ชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปชมอยูใ่นชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาว

ทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง)  

กลางวนั อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชำยฝ่ังดำ้นเหนอืของทะเลสำบเจนีวำ เป็น

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดน

ทีเ่หมำะแกก่ำรท ำกจิกรรมแทบทุกฤดูกำล แลว้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน 

(Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่ำง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อันเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคัญ และ มคีวำมส ำคัญประหนึง่

เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีำพของยอดเขำจงูเฟรำเป็นฉำกหลัง   

ค า่   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 

ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่7 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตำกอำกำศที่สวยงำมและยัง

เป็นทีต่ัง้สถำนีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ำร

ยเูนสโกประกำศใหย้อดเขำจงุเฟรำ เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทำงธรรมชำตแิห่งแรกของยโุรป น ำ

คณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชำต ิขึน้พชิติยอดเขำจุงเฟรำทีม่คีวำมสูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถงึ 

11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่ำงเสน้ทำงขึน้สูย่อดเขำท่ำนจะไดผ้่ำนชมธำรน ้ำแข็งทีม่ี

ขนำดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ

ในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงำม อยู่

ใตธ้ำรน ้ำแข็งลกึถงึ 30 เมตร 
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กลางวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวันบนยอดเขำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย พำทำ่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุร ทีร่ะดับควำมสงู

ถงึ 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลที่ถงึชำยแดนสวสิ สัมผัสกับภำพของธำร

น ้ำแข็ง Aletsch Glacier ทีย่ำวทีส่ดุในเทอืกเขำแอลป์ ยำวถงึ 22 ก.ม.และหนำถงึ 700 

เมตร โดยไมเ่คยละลำย อสิระใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกับกำรถ่ำยรูป เล่นหมิะบนยอดเขำและ

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขำและที่ไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดโดยที่ท ำกำร

ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น ำคณะเดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยไม่ซ ้ำเสน้ทำงเดมิ ใหท้่ำน

ไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงำมและแตกต่ำงกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen) 

ค า่   อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  

ทีพ่กั   น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่8 อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ซุก – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 เดนิทำงสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์

ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying 

Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพี

อย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 น าทา่นชม

สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแมน่ า้

รอยส ์(Reuss River) อนังดงำมซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพำนไม ้

ที่มหีลังคำที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมี

ภำพวำดประวัตศิำสตร์ของชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลือกซือ้

สนิคำ้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง,   มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวนั   อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำวกบัเทพนยิำยตัง้อยูท่ำง

ภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดยนอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแลว้ เมอืงนี้ยังมี

อตัรำกำรเก็บภำษีทีค่่อนขำ้งต ่ำจงึถอืเป็นทีต่ำกอำกำศทีน่ยิมของเหล่ำเศรษฐ ีคนดังส ำคัญ

ระดับโลกมำกมำยมำเยอืน ท่ำนอำจจะเห็นซเูปอรค์ำรจ์อดเรยีงรำยอยู่ 2 ขำ้งทำง จนเป็น

เรือ่งธรรมดำไปเลย น ำทำ่นชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์

ทีส่ ำคัญแหง่หนึง่ของเมอืง ดว้ยควำมสงูของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลังคำ

ซึง่เป็นสนี ้ำเงนิขำวโดนเดน่ตัดกบัสหีลังคำสนี ้ำตำลของบำ้นเมอืงสวยงำมอยำ่งยิง่  

14.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลำชอ๊ปป้ิงสนิคำ้ปลอด

ภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบนิ  

17.55 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ LX 180  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่21 ตลุาคม 62 เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

18.00 น.และไปถงึกรงุเทพเวลา 10.30 น. *** 
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วนัที ่9 กรงุเทพ 

09.35  น. ถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิำพ 

 

โปรแกรม : Brilliant  Switzerland 

แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิสวสิแอร ์(LX) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 

2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

5-13 ก.ย. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 53,900 12,900 

9-17 ก.ย.62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 

10-18 ก.ย. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 53,900 12,900 

16-24 ก.ย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 

23 ก.ย. -1 ต.ค. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 

7-15 ต.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 

8-16 ต.ค.62 74,900 74,900 74,900 74,900 54,900 12,900 

14-22 ต.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 49,900 12,500 

21-29 ต.ค. 62  

 (ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์) 
73,900 73,900 73,900 73,900 49,900 12,500 

4-12 พ.ย. 62 

(ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์) 
72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

5-13 พ.ย. 62 

(ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์) 
69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 12,500 

11-19 พ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

 18-26  พ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

2-10 ธ.ค.62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

        คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

        คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  

         **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิ

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 23 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ช ิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด(์ผูย้ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวันยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 

3,500 บำท) 

6. คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (24 สวสิฟรังก)์ 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (27 สวสิฟรังก)์ 
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ 

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วีซำ่ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซีำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ทีค่่อนขำ้ง

นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม ่และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ ใหก้ับทำงบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอื

เดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไมว่่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำย

กำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   
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2. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกัน 

 



 QE3ZRH-LX001   หนา้ 12 จาก 16 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 



 QE3ZRH-LX001   หนา้ 13 จาก 16 

 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯระบตุ ำแหน่ง,เงนิเดอืน,วนัเริม่ท ำงำน,วนัทีล่ำพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประทับจำกธนำคำร 

ทำงสถำนทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจำก Internet (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญชโีดย

กำรฝำกหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจำกวนัยืน่วี

ซำ่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประกับจำกธนำคำร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจำกวนั

ยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) และตอ้งมหีนำ้ Passport ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประกับจำกธนำคำร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจำกวนัยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) หรอื หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD) หรอืส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชำตปัิจจบุัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

     ...................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


