
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนสิงหำคม-ธันวำคม 2562 

WONDERFUL EUROPE 
แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 9 วนั 6 คนื  

พชิิต 3 ยอดเขำจุงเฟรำ ยอดเขำฮำร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 

• บินตรงสู่ประเทสสวติเซอร์แลนด์ เทีย่วครบเมอืงสวย เมอืงดังของสวสิ เยอืนเมอืงชำฟเฮำเซ่น เพือ่ชมควำมสวยงำมของ
น ำ้ตกไรน์ น ำ้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป 

• ย้อนร ำลกึ สัมผสัถิ่นที่ประทบัเมือ่ทรงพระเยำว์ ณ เมอืงโลซำนน์ เมอืงแห่งควำมทรงจ ำอนัสง่ำงำมของชำวไทย 
• น่ังรถไฟเลยีบหุบเขำสวติเซอร์แลนด์ เยอืนเมืองจักรยำนเซอร์แมท เมอืงแห่งสกรีีสอร์ท พร้อมพชิิตยอดเขำสูง ยอดเขำ

ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขำทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขำแอลป์  
• น่ังรถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ ตำมรอยละครดัง ทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็น Top of Europe สัมผสัมนต์เสน่ห์ควำมงำมและโรแมนติก

ทีสุ่ดแห่งสวติเซอร์แลนด์  
• ยอดเขำฮำร์เดอร์ คูลม์ เหนือสุดแห่งอนิเทอร์ลำเก้น ดื่มด ำกบัทศันียภำพ 3 ขุนเขำ ของดินแดนยุงเฟรำ พร้อมรับประทำน

อำหำรพืน้เมอืง บนยอดเขำ HARDER KULM PANORAMA RESTAURANT 
• เทีย่วเมอืงลูเซิร์น เมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ะพำนไม้ชำเปล  
• ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น หรืออกีช่ือทีเ่รียกว่ำ ทะเลสำบส่ีแคว้นแดนป่ำไม้ โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทอืกเขำธรรมชำติ

และอำคำรบ้ำนเรือนรูปทรงน่ำรักสะดุดต ให้กลิน่อำยแห่งควำมเป็นเมอืงแห่งขุนเขำได้เป็นอย่ำงด ี

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

72,900.- 



 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สวสิเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970 
07.50 น. เดินทางถึง สนำมบินซูริค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตุลาคม 

2561) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) 
ชม น ้ำตกไรน์ (RhineFall) น ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แม่น ้ าไรน์ทั้งสายไหลผ่าน
หนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน ้าาตกขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรป น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศ น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนั
หลุยส์ ใช้เป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรัสปารา
เดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมือง
และยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 

นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม    
บ่อหมีสีน ้ำตำล (Bear Park) สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชม มำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจุบนัเต็มไป
ดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดั
เลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกำสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คลอ็คเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่
ละคร้ัง น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของพระเจา้   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL BERN หรือเทียบเท่ำ 

 (เพือ่ควำมสะดวกของท่ำน กรุณำเตรียมกระเป๋ำส ำหรับค้ำงคืนที่เซอร์แมท 2 คืน ในคืนถัดไป) 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง เบิร์น – เจนีวำ – โลซำนน์ – เซอร์แมท 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวำ น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ 
องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ำ้พุเจทโด ท่ีฉีดสายน ้าพุ่งสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 
ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม ้สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย ท่านเดินทางสู่ เมืองโลซำนน์ (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมี

เสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ี



 

 

ชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า จากนั้นน าท่านชม สวนสำธำรณะที่มี
รูปป้ันลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย 
ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองแทซ  (Teasch) เพ่ือ
เดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมือง
เป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
 เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั DERBY หรือเทียบเท่ำ 
 *** ในกรณีที่ห้องพักในเมอืงเซอร์แมทเต็ม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน ำพำท่ำนไปเดินเล่นที่เมืองเซอร์แมทและย้ำยไป

พกัที่เมอืงข้ำงเคียงแทน*** 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – อสิระช้อปป้ิง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพ่ือสัมผสักบัความงดงามของ ยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ี
สูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุด
สูงท่ีสุดบริเวณไคลนแ์มทเทอร์ฮอร์น 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
บ่ำย เขา้ชม ถ ้ำน ้ำแข็ง ท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงาม ไดเ้วลาพอสมควร น าคณะเดินทางลง

จากเขาใหเ้วลาท่านเต็มอ่ิมกบั เมืองเซอร์แมท (Zermatt) อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซ้ือของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั DERBY หรือเทียบเท่ำ 
 *** ในกรณีที่ห้องพักในเมอืงเซอร์แมทเต็ม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน ำพำท่ำนไปเดินเล่นที่เมืองเซอร์แมทและย้ำยไป

พกัที่เมอืงข้ำงเคียงแทน*** 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้ำชมปรำสำทชิลยอง – เวเว่ย์ – อนิเทอร์ลำเกน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมทสู่ เมืองแทซ เพ่ือน าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองมองเท
รอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์
บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านเขา้ชม ปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างข้ึนบน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทาง
ของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด ์



 

 

เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอา
เปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “ไข่มุก

แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แลว้น าท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลำเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ 
(Lake Brienz) อิสระใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ชีสฟองดูว์) 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 

 วนัที่หกของกำรเดนิทำง อนิเทอร์ลำเกน – ยอดเขำจุงเฟรำ – อนิเทอร์ลำเกน – ทำนอำหำรมือ้มือ้ค ่ำบนยอดเขำฮำร์เดอร์ คูลม์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตั้งสถานีรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขำ

จุงเฟรำ (Jungfrau) เเละเม่ือปี ค.ศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป น าคณะ น่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชำติ ขึ้นพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานี
รถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Palace) ท่ี
แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ลึกถึง 30 เมตร 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย พาท่านชมวิวท่ี ลำนสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดบัความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ

มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผสักบัภาพของ ธำรน ้ำแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขา
และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป 
น าคณะเดินทางลงจากยอดเขากลบัสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมความน่ารักและโรแมนติคของเมือง 
พร้อมเลือกซ้ือนาฬิกาสวิสฯจากร้านคา้ชั้นน า จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขำฮำร์เดอร์ คูลม์ (Harder Kulm) เหนือสุดแห่ง
อินเทอร์ลาเกน้ น าท่านเดินทางโดยรถไฟรางไฟฟ้า (Funicular) ท่ีระดบัความสูงเพียง 1,322 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ด่ืมด ากบัทศันียภาพ 3 ขุนเขา ของดินแดนยุงเฟรา ไดแ้ก่ ยอดเขา ไอเกอร์ (ยอดเขาผูเ้ฒ่า) เม้ินซ์ (ยอดเขานกับวช) และ 
ยงุเฟรา (ยอดเขาสาวงาม) ซ่ึงท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนรามาไดท่ี้สะพานชมวิวบนยอดเขาและยงัเป็นจุดชม
วิวเมืองอินเทอร์ลาเกน้ท่ีขนาบดว้ยทะเลสาบเบรียน์และทูน ***พิเศษ ระหว่างวนัท่ี 1 พ.ค. – 28 ต.ค. 2018 ท่านจะได้
ชมการแสดงพ้ืนเมืองของสวิส (Folklore Show) ในช่วงเวลา 19.00 น. และ 20.30 น. บนยอดเขาแห่งน้ี ***  

หมำยเหตุ เขำฮำร์เดอร์ คูลม์ เปิดให้บริกำร ตั้งแต่วนัที ่14 เม.ย. ถึง 25 พ.ย. 2019  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง บนยอดเขำ HARDER KULM PANORAMA RESTAURANT  

เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 
 



 

 

วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง อนิเทอร์ลำเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น – น่ังรถไฟไต่เขำริก ิ– ซูก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมลอ้มไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม
สะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึง
เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้
ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ จากนั้นน า
ท่าน ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น (lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี4ของประเทศมี
ความงดงามของทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ีโอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount 
Pilatus) ท าให้วิวทิวทศัน์ดูงดงามยิ่งข้ึนทะเลสาบลูเซิร์น ไดช่ื้อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนดท์ศันียภาพบริเวณรอบๆ
ทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง (กำรล่องเรือขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่วงฤดู
หนำว น ำ้ในทะเลสำปอำจกลำยเป็นน ้ำแข็ง จนไม่สำมำรถล่องเรือได้ ทำงบริษัทขอคืนเงนิจ ำนวน 10 สวติฟรังต่อท่ำน) 
จนเรือเทียบท่าท่ี หมู่บ้ำนวิทซ์นำว (Vitznau) จำกน้ันน่ังรถไฟไต่เขำริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้า่เป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในยุโรป และยงัเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีท่ีมาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen 
of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้ม
ดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
บ่ำย น ำท่ำนลงจำกเขำโดยกำรนั่งกระเช้ำ สมัผสับรรยากาศของทิวทศัน์ท่ีสวยอีกเส้นทาง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืง

ซุก (Zug) น าท่านชมเมือง ชม หอนำฬิกำเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์าร์กท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ดว้ยความสูง
ของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซ่ึงเป็นสีน ้ าเงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน ้ าตาลของบา้นเมือง
สวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินข้ึนบันไดสู่จุดชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงาม
โดยรอบของเมืองซุก น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวั
โบสถส์ร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วง
โกธิคตอนปลายแห่งหน่ึงในสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ี ชาวสวิสยงัมีความเช่ืออีกวา่  ถา้ใครมีเร่ืองทุกขร้์อนใดๆ หรือ
เจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์ห่งน้ี จะช่วยบรรเทาให้ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว (กรณีถา้มีพิธีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดรั้บ
อนุญาตให้เขา้ชม) น าท่านเขา้ชม ร้ำนท ำทองที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปิดท าการตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัย
จกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 
ไดเ้ปิดร้านน้ีเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะล ้าค่าและเคร่ืองประดบัหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหท่้านเดิน
ช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล ้าค่าและเคร่ืองประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชั้นน าระดบัโลกให้



 

 

ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL SWISSEVER ZUG SWISS QUAL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง ซูก – ซูริค – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซูริค เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน

สนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
 **คณะที่ออกเดนิทำงตั้งแต่ 20 ต.ค. เป็นต้นไป จะออกเดนิทำงเวลำ 13.15 น.และถึงกรุงเทพเวลำ 06.10 น.*** 

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง เดนิทำงกรุงเทพฯ   

05.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 
ข้อควรทรำบ :  
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) 
เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 

วนัก่อนการเดินทาง  
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

รำคำไม่รวมตัว๋ 
ท่ำนละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

12  – 20 ส.ค. 62 72,900.- 50,900.- 12,500.- 

28 ส.ค. – 5 ก.ย. 62  73,900.- 51,900.- 12,500.- 

5 – 13 ก.ย. 62 72,900- 50,900.- 9,500.- 

19 – 27 ก.ย. 62 72,900.- 50,900.- 9,500.- 

6 – 14 ต.ค. 62 75,900.- 50,900.- 9,500.- 

20 – 28 ต.ค. 62 75,900.- 50,900.- 9,500.- 

1 – 9 พ.ย. 62 72,900.- 50,900.- 9,500.- 

22 – 30 พ.ย. 62 72,900.- 50,900.- 9,500.- 
2 – 10 ธ.ค. 62 73,900.- 51,900.- 9,500.- 

9 – 17 ธ.ค. 62 73,900.- 51,900.- 9,500.- 

25 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 85,900.- 57,900.- 9,500.- 

29 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 85,900.- 57,900.- 9,500.- 
**โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล** 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 



 

 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (โดยมาตรฐาน 24 สวิตฟรังก ์ต่อท่านตลอดทั้งทริป) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 27 สวิตฟรังกต่์อท่านตลอดทั้งทริป)   
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยืน่ขอวซ่ีำ 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต

ง่ายข้ึน 



 

 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไป
ยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษทัด้วย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่
ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทั

ฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  



 

 

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง จะ
ไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



 

 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  



 

 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 



 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 



 

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง     มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


