
GO3 ZRH-TG001    หนา้ 1 จาก 15 

 

 

 

 

 

 

 

 SWITZERLAND GRAND TOUR 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 กรงุเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

 เขา้ชมปราสาทชลิยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี  

 เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  

 เทีย่วสบายๆ ไมเ่หนือ่ยไดพ้กัเซอรแ์มท 2 คนื อนิเทอรล์าเกน 2 คนื 

พชิติ 3 เขา ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮารเ์ดอร ์คลูม ์ 

***ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ (Lake Lucerne Cruise) 

 

 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 76,900.- 

ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62 89,900.- 

วนัที ่  5-13 ก.พ. 62 76,900.- 

วนัที ่  2-10, 7-15, 23-31 ม.ีค. 62 76,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ - ซรูคิ – น ้าตกไรน ์– ซรูคิ - เบริน์ ✈ O O 
HOLIDAY INN 
WEST SIDE 

3. เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท O O O DERBY 

4. เซอรแ์มท – เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท  O O X DERBY 

5. 
เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์–  

อนิเทอรล์าเกน 
O O O CITY OBERLAND 

6. 
อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน - ทานอาหาร

มือ้มือ้ค ่าบนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์
O O O CITY OBERLAND 

7. อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซกู O X O ARCADE 

8. ซกู – ซรูคิ – สนามบนิ O ✈ ✈  

9. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2: กรงุเทพฯ - ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– ซูรคิ - เบริน์ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงใน

วันที ่31 มนีาคม 2562) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) ชมน า้ตกไรน ์(RhineFall) น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป

สวยงามและตื่นตาตืน่ใจ เกดิจาก แม่น ้าไรน์ทัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าาตก

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในยโุรป น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ น าท่าน

ถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์

เยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าทา่น

สูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัเป็น

ชมุทางรถรางทีส่ าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิที่

ใหญท่ีส่ดุในประเทศ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น    1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติที่

ดที ีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าทา่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ

กรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านที่

ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุง

เคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสูงสุดของเมอืงนี้ ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้น

ขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมง

ในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพที่บรรยายถงึการตัดสนิครัง้

สดุทา้ยของพระเจา้   

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN WEST SIDE หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 2 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที ่3: เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา น าชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากล

ระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ีด

สายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นับ

ไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน

มาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานน์มี

ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจาก

ทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเนือ่งจาก

เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตวั 
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ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย 

ทีรั่ฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ 

(Teasch) เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิม

สงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยงัมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่

วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ที่
เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที ่4:    เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

(Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขา

แอลป์ ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงาม ณ จดุสงูทีส่ดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย เขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ไดเ้วลาพอสมควร น า

คณะเดนิทางลงจากเขาใหเ้วลาท่านเต็มอิม่กับเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชม

เมอืง ถา่ยรปูและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ที่

เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที ่5: 
เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สูเ่มอืงแทซ เพือ่น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่

เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ 

ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือน รมิทะเลสาบ  น าท่านเขา้ชมปราสาทชลิยอง(Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยคุโรมันเรอืง

อ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที่

จะสญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวนัตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทาง

เดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นีจ้งึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาว

สวสิมานานนับรอ้ยปี 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืง

ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่าร

ท ากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล แลว้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)       อสิระให ้

ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดวู)์ 
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ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: 
อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน –  
ทานอาหารมือ้ม ือ้ค า่บนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยงัเป็นทีต่ัง้สถานี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขา

จุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้

พชิติยอดเขาจงุเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้ าแ ข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป      ทีร่ะดับความสงูถงึ 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch 

Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระ

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่

ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขา

กลับสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมความน่ารักและโรแมนตคิของเมอืง พรอ้มเลอืกซือ้

นาฬกิาสวสิฯจากรา้นคา้ชัน้น า จากน ัน้เดนิทางสูย่อดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์(Harder Kulm) เหนอืสุด

แหง่อนิเทอรล์าเกน้ น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟรางไฟฟ้า (Funicular) ทีร่ะดบัความสูงเพยีง 

1,322 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล ดืม่ด ากบัทศันยีภาพ 3 ขุนเขา ของดนิแดนยุงเฟรา ไดแ้ก ่

ยอดเขา ไอเกอร ์(ยอดเขาผูเ้ฒ่า) เม ิน้ซ ์(ยอดเขานกับวช) และ ยุงเฟรา (ยอดเขาสาวงาม) 

ซึง่ทา่นสามารถชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาไดท้ีส่ะพานชมววิบนยอดเขาและยงัเป็นจดุชมววิ

เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทีข่นาบดว้ยทะเลสาบเบรยีนแ์ละทนู  

เขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์เปิดใหบ้รกิาร ถงึวันที ่14 เม.ย. ถงึ 25 พ.ย. 2018 

***คณะเดนิทางวันที ่23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ทางเขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์ไดปิ้ดท าการแลว้ ทาง

บรษัิทขอน าทา่นรับประทานอาหารไทยในเมอืงอนิเทอลาเกน้เป็นการทดแทน*** 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง บนยอดเขา HARDER KULM PANORAMA 

RESTAURANT  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซูก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 

ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิ

จากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 

204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลู

เซริ์น เป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้
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ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสีพั่นธรัฐทีม่ขีนาดใหญ่เป็น

อันดับที่4 ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ

(MountRigi) และยอดเขาพลิาตุส (Mount Pilatus) ท าใหว้วิทวิทัศน์ดูงดงามยิง่ขึน้ทะเลสาบลู

เซริน์ ไดช้ือ่ว่าสวยสดุในสวติเซอรแ์ลนดท์ัศนียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริน์ เป็นอาคารบา้นเรอืน

แบบสมัยใหม่ มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไม ้

นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เดนิทางต่อสูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราว

กับเทพนยิายตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ 

เมอืงนี้ยังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ีคนดังส าคัญ

ระดับโลกมากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดา

ไปเลย น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของ

เมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเด่นตัดกับ

สหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ มเีวลาใหท้่านเดนิขึน้บันไดสู่จุดชมววิดา้นบนของหอ

นาฬกิา ทีท่า่นจะสามารถเห็นววิทีส่วยงามโดยรอบของเมอืงซกุ น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ 

(St Oswald's church) โบสถศ์ักดิส์ทิธิท์ีส่ าคัญของเมอืง ตัวโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช ้

เวลาการกอ่สรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมทีส่ าคัญทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแห่งหนึง่

ในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาวสวสิยงัมคีวามเชือ่อกีวา่  ถา้ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจ็บป่วย ถา้

ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์หง่นี ้จะชว่ยบรรเทาใหด้ขี ึน้อยา่งรวดเร็ว (กรณีถา้มพีธิภีายในโบสถ ์อาจไมไ่ดรั้บ

อนุญาตใหเ้ขา้ชม) น าทา่นเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในยุโรป (The Oldest house of 

goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศัตวรรตที ่16 ภายในตัวอาคาร

มกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและ

จติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่า

และเครือ่งประดับหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะ

ล ้าคา่และเครือ่งประดับหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืก

ซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 

Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมค่วรพลาดเคก้

เชอรร์ี ่Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ทีม่รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์

และมขีายมากวา่รอ้ยปี มบีคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงมากมายตา่งเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี ้เชน่ Charlie Chaplin, 

Winston Churchill หรอืสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ โดยเมอืงซกุนี้มกีารท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอ

เบอรร์ี,่ บลูเบอรร์ี,่ ราสเบอรร์ี,่ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี ่ทีม่ปีลกูมากกวา่ 40,000 ตน้ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ARCADE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา     ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 
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วนัที ่9: กรงุเทพฯ   

06.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 89,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 89,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 89,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
89,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 57,900.- 
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ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   5-13 ก.พ. 62  

2-10, 7-15, 23-31 ม.ีค. 62   

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 54,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

          ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

          เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 

3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (17 สวติฟรงัก)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 สวติฟรงัก)์ 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  
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     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

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

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้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   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 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
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พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา 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…์…………..…………… 
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   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 
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ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


