
 

 

ทวัร์อนัซีนสวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน 
เส้นทางใหม่ๆ....น่ังรถไฟสายประวตัศิาสตร์ เบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส 

ชมแม่นํา้เวอร์ซาสก้าสีมรกต, พชิิตยอดเขามงบลงัค์และริก ิ

TOUR CODE: EU151504BZ 

 
******บินตรงสู่นครซูริคกบั...สายการบินสวสิแอร์****** 

 ตุลาคม 2559 

เร่ิมต้นที ่...69,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ซูริค, ซังท์กาลเลนิ, ควัร์,  เซ็นต์ มอริทซ์, น่ังรถไฟสายประวตัศิาสตร์ เบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส 
ทรีาโน่, เบลนิโซน่า, โลกาโน่, แม่นํา้เวอร์ซาสก้า, เมืองนํา้แร่ลุคเคอร์แบด, ชาร์โมนิกซ์ 

ขึน้เขามงบลงัค์, โลซานน์, ขึน้เขาริก,ิ ลูเซิร์น 
 



 

 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 16-23 ก.ย. /13-20 ต.ค. / 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 71,900 บาท : 20-27 ต.ค. 
 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค  
 

09.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเขา้ท่ี 4 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.40 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX 181 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมีบริการ 
อาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั PARK INN RADISSON / หรือ HOLIDAY INN ZURICH MESSE **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง ซังท์กาลเลนิ  –  ควัร์ – เซนต์ มอริทซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่เมืองซังทก์าลเลิน (Sankt Gallen) (ระยะทาง 112 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซ่ึงไดช่ื้อว่า

เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมยัยุคกลาง นาํท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกบัโบสถ ์       
ซังท์กัล เลิน  (Convent of St Gall) สร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค  และยังเป็น ท่ีตั้ งของหอสมุด 
STIFTSBIBLIOTHEK ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มี
จิตรกรรมฝาผนงัอนัข้ึนช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ้ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล ได้
เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัวร์ (Chur) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30  ชัว่โมง) เมืองเล็กริมฝ่ัง
แม่นํ้ าไรน์ทางตะวนัออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นาํท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า ซ่ึงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ช้ี
บ่งวา่เมืองน้ีก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสตก์าล ทาํใหค้วัร์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin Church) โบสถ์โบราณสไตล์โรมาเนสก์ ซ่ึงนับเป็นสัญลกัษณ์
ประจาํเมืองควัร์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.769 และถูกต่อเติมแบบสไตลโ์กธิคในช่วงปลายศตวรรษท่ี 14 มีเวลาอิสระให้



 

 

ท่านเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอริทซ์ (Saint Moritz) (ระยะทาง 86 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ตวั
เมืองตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ี
สูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั HOTEL STEFFANI / HOTEL BERNINA 1865**** หรือเทยีบเท่า 
*** เน่ืองจากเมืองเซนต์ มอริทซ์เป็นเมืองสกรีีสอร์ท หากไม่สามารถหาโรงแรมสําหรับคณะได้ ขอสงวนสิทธ์ิในการพกัทีเ่มืองใกล้เคยีงแทน*** 

 

 
 

วนัทีส่าม น่ังรถไฟสายประวตัิศาสตร์ เบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส – ลูกาโน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชมความงดงามของเซนต์มอริทซ์เลค (Lake St. Moritz) ซ่ึงหากมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกบัความงดงามของ

นํ้ าใสสีเขียวมรกต แต่ถา้เป็นหนา้หนาวนํ้ าในทะเลสาบจะกลายเป็นนํ้ าแขง็ทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น 
ในยา่นจตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะนัง่ชิลลจิ์บกาแฟเพื่อผอ่นคลายอิริยาบถ 

 

10.19 น. นาํท่าน น่ังไฟสายประวัติศาสตร์ เบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานีเซนต ์มอริทซ์ มุ่งหนา้สู่สถานี
ปลายทางเมืองทิราโน่ ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือปี 
ค.ศ.1910 สมัผสัประสบการณ์การเดินทางกวา่ 4 ชัว่โมง ผา่นสะพานกวา่ 196 สะพาน  และอุโมงคก์ว่า 55 อุโมงค ์ไต่
ระดบัเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ชมความงามของขนุเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิส
แอลป์อันสวยงาม ซ่ึงเส้นทางสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสได้รับการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เม่ือปี ค.ศ.2008 ***หากรถไฟเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสไม่สามารถรอบรับคณะได ้บริษทัจะจดัให้นั่ง
รถไฟ Regular Train ในเสน้ทางเดียวกนัแทน*** 



 

 

12.45 น. เดินทางถึง เมืองทิราโน่ (Tirano) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบลินโซน่า Bellinzona) (ระยะทาง 152 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองหลวง
ท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท" โดยตวัเมืองตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก
ของ แม่นํ้ าทีชีโน (Ticino River) นาํท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทเบลินโซน่า (Bellinzona Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นยอด
เขาหิน รอบๆถูกรายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ๆท่ีสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บ
การรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Ramada la Palma au lac Locarno หรือ De La Paix Lugano**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่ี่ แม่นํา้เวอร์ซาสก้า –  เมืองนํา้แร่ลุคเคอร์แบด 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั แม่นํ้ าเวอร์ซาสกา้ (Verzasca River) หรือ "แม่นํ้ าคริสตลั" (Crystal River) แม่นํ้ าแห่งอญัมณีท่ี
ตั้งอยูใ่จกลางหุบเขาสวิสแอลป์ มีความโดดเด่นในเร่ืองของความใสสะอาดราวกบัคริสตลั โดยจุดท่ีลึกสุดของแม่นํ้ า
สายน้ีอยู่ที มีลึกถึง 50 ฟุต และมีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร โดยแม่นํ้ าสายน้ีมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขา Pizzo Barone 
และไหลลงสู่ทะเลสาป Lake Maggiore จุดเด่นของสถานท่ีแห่งน้ีคือแม่นํ้ าเวอร์ซาสกา้คือมีสีเขียวอมฟ้า หรือท่ีเรา
เรียกกนัวา่ เทอร์ควอยส์ (Turquoise) นัน่เอง นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานหินโรมนั (Ponte Dei Salti) ซ่ึงถูกสร้างข้ึน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชข้า้มแม่นํ้าแห่งอญัมนีสายน้ีนัน่เอง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  



 

 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์แบด (Leukerbad) (ระยะทาง 147 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองนํ้ าแร่
เลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงในหุบเขาทางตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ถึงแมมี้ประชากรอาศยัอยูใ่นเมืองแห่ง
น้ีไม่ถึง 2,000 คน แต่ก็ข้ึนช่ือเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีนักท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเขา้มาอยา่งไม่ขาดสายตลอดทั้งปี นอกจากน้ีในช่วงฤดูหนาวยงัเป็นแหล่งสกีรีสอร์ทชั้นยอดอีกดว้ย  

 ***หลงัเชคอินท่ีโรงแรม อิสระให้ท่านใชบ้ริการบ่อนํ้ าร้อนสาธารณะในเมืองลุคเคอแ์บด ซ่ึงมีเปิดให้บริการถึง 3 
แห่งดว้ยกนั (**ค่าบริการไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์ ราคาประมาณ CHF16-23) 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Wellness Grichting und Badnerhof หรือ Le Bristol หรือ Heliopark hotel **** หรือเทยีบเท่า 
*** เน่ืองจากเมืองลุคเคอร์แบดเป็นเมืองสกรีีสอร์ท หากไม่สามารถหาโรงแรมสําหรับคณะได้ ขอสงวนสิทธ์ิในการพกัทีเ่มืองใกล้เคยีงแทน*** 

 

 
 

วนัทีห้่า ชาร์โมนิกซ์ – มงบลงัค์ - โลซานน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นหมู่บา้น
เลก็ๆท่ีอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส และ อิตาลี จากนั้นนาํ
ท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์  (Cable Car) ท่ีสถานีไอกูลดูมิดิ (Aiguille du Midi) หรือแปลว่า “Needle of South” ในภาษา
ทอ้งถ่ิน ข้ึนสู่จุดชมวิวยอดเขามงบลงัค์บนระดับความสูง 3,842 เมตร ท่านสามารถชมเทือกเขาแอลป์อนังดงาม 
รวมถึงเป็นจุดชมวิวยอดเขามงบลงัค ์(Mont Blanc) ท่ีดีท่ีสุด ยอดเขามงบลงัคเ์ป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 
นับเป็นอีกหน่ึงยอดเขาสูงท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่าง



 

 

ประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาสูงท่ีสุดอนัดบั 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสูง ประมาณ 4,810 
เมตร  เป็นยอดเขาท่ีมียอดแหลมขรุขระบนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์
มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มา
พกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัสาํหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ
สมเด็จยา่ จากนั้นนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์ (Lausanne Cathedral) ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงใจกลางเมือง
เก่า สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1170-1240 โดย Pope Gregory X เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ผสมผสานวฒันธรรมทาง
ตะวนัตกท่ีสมบูรณ์ ตกแต่งประดบัดว้ยกระจกสีสเตนกลาส นบัเป็นหน่ึงในศิลปะท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Novotel Lausanne หรือ Movenpick Lausanne  **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ขึน้เขาริก ิ– ลูเซิร์น – ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 211 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ



 

 

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยโุรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา 
สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่นํ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไป
ยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางนํ้ า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก 
ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด จากนั้นนาํท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็น
อนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของ
สิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย 
ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้น
ความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติั
ใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวิซนาว (Vitznau) (ระยะทาง 24 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที) จุดเร่ิมตน้ในการเดินทางสู่ยอด
เขาริกิ (Mount Rigi) ภูเขาอนัทรงเสน่ห์ใกลเ้มืองลูเซิร์น ซ่ึงถูกขนานนามว่า “ราชินีแห่งเทือกเขาสวิส” เน่ืองจากมี   
ภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม และวา่กนัว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองลูเซิร์น มีความสูงโดยประมาณ 1,797 เมตร โดยยอด
เขาริกิแห่งน้ีมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มข้ึนอยา่งลน้หลามจากละครช่ือดงั “อยา่ลืมฉนั” ซ่ึงออกฉายเม่ือ
ปี ค.ศ.2014 นาํท่านนัง่รถไฟริกิบาห์น (Rigi Bahn) รถไฟโบราณไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยโุรปมุ่งหนา้สู่ยอดเขาริกิ 
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1871 ซ่ึงภายหลงัถูกดดัแปลงมาใชร้ะบบไฟฟ้าตั้งแต่ปี ค.ศ.1907 ชมความงามของป่าไม้
และพ้ืนหญา้อนัเขียวชอุ่ม ซ่ึงตดักนัอยา่งลงตวักบัวิวทะเลสาบซ่ึงอยูเ่บ้ืองล่าง สมัผสัทศันียภาพอนัร่ืนรมยร์ะหวา่งการ
เดินทางสู่สถานีริกิคลุม (Rigi Klum) จุดหมายปลายทางซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขา นาํท่านสัมผสัวิวอนังดงามบนยอดเขาริกิ 
ซ่ึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้ งสาม คือ Lake Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz นอกจากน้ียงัสามารถเห็นวิว
เทือกเขาแอลป์จากระยะไกลไดอี้กดว้ย ไดเ้วลานาํท่านนัง่รถไฟกลบัลงสู่เมืองโกลเดา (Goldau) สัมผสัทศันียภาพอีก
ฟากระหว่างการเดินทางลงจากยอดเขาริกิ จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 กม. ใชเ้วลา
เดินทาง 40 นาที) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Zurich Messe หรือ Park Inn Radisson Airport **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองซูริค ณ จตุัรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็น

ศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์สาํคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสําคญัของเมืองและยงั
เป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือถ่ายรูปกบั 
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์
เยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นสาํนกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่หรือเดินชอ้ปป้ิงบน
ถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ี
รู้จกัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่
เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบาน
โฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเลก็ๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ตลอด
สองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยคุกลาง  

 

 
 
 
 



 

 

***อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย*** 
 

15.00 น. นาํท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทาํคืนภาษี (Tax Refund) 
17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลาบิน 10.30 ชัว่โมง)    
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

 ทวัร์อนัซีนสวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน (บิน LX) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 16-23 ก.ย. / 13-20 ต.ค. / 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 
ราคาทวัร์ 71,900 บาท : 20-27 ต.ค. 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 ก.ค. 2559) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวก

กบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ต.ค.   20-27 ต.ค.  
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 71,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 11,000 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 71,900 

เดก็อาย ุ2 - 6   ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 71,900 

เดก็ทารกอายตุ ํ่ากวา่  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 12,900 12,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่ ( ผูใ้หญ่ ) – Land only 
(ไม่รวมตัว๋  BKK-ZRH-BKK ) 

51,900 51,900 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ) 3,300 3,300 



 

 

โปรแกรมท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวสิแอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,000 บาท 
 ค่าทิปคนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การชําระเงิน งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ชําระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าใน
ทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
 



 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน   การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 



 

 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพิม่เป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 



 

 

20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั  พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแวน่สายตา 

หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม จาํนวน 2 รูป 
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรือ

อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  



 

 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- สเตทเมนท ์ ( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ย  
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
      หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
 
 



 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง 

ทวัร์อนัซีน สวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน (LX) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น )  

ราคาทวัร์ 69,900 บาท :  16-23 ก.ย. 13-20 ต.ค.  18-25 ต.ค.  19-26 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 71,900 บาท :  20-27 ต.ค. 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วซ่ีาเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
      

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้ง ณ วนั นัดหมายเดินทาง) 



 

 

 

ช่ือผู้สํารองทีน่ั่ง....................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มสํารองทีน่ั่ง และ สําเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 

 


