
 

 

    
น ัง่รถไฟกลาเซยีร ์เอก็ซเ์พรส, พชิติ 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอรฮ์อรน์ 

 

TOUR CODE: EU151501MZ 
 

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

 ตุลาคม 2559 

เร่ิมต้นที ่79,900 บาท  



 

 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / ไม่รวมทปิ) 
ซูริค, น ้ำตกไรน,์ เซ็นต ์มอริทซ์, อนัเดอร์แมท, นัง่รถไฟกลำเซียร์ เอก็ซ์เพรส, เซอร์แมท,  

ข้ึนเขำแมทเทอร์ฮอร์น, ทำช, มองเทรอซ์, เวเวย่,์ โลซำนน,์ เจนีวำ, กรุงเบิร์น,  
อินเตอร์ลำเกน้, ข้ึนเขำจุงเฟรำ, ลูเซิร์น 

ราคา 79,900 บาท : 12-19 ต.ค./ 18-25 ต.ค. / 19-26 ต.ค.  
ราคา 82,900 บาท : 11-18 ต.ค. / 20-27 ต.ค. 
 

ทัวร์แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
 

09.30 น. คณะพบเจำ้หน้ำท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคำน์เตอร์เชคอิน สำยกำรบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทำงเขำ้ท่ี 4 
อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชั้น 4 ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ  

12.40 น. ออกเดินทำงสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสำยกำรบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX 181 (ใช้เวลำบิน
ประมำณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบัภำพยนตร์หลำกหลำยกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสำยกำรบินมีบริกำร 
อำหำรกลำงวนั และ อำหำรค ่ำ ระหวำ่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson หรือ Holiday Inn Messe **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง น า้ตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทำง 50 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) เมืองซ่ึง

ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ ำไรน์ เมืองท่ีมีควำมสวยงำมเต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถำปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และ
อำคำรสไตลค์ลำสสิค น าท่านเทีย่วชมและสัมผสัความงามของน า้ตกไรน์ น า้ตกทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในยุโรป ชมควำม
แรงของกระแสน ้ำท่ีกระทบกบัโขดหินกลำงน ้ ำดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้ำท่ีกระจำยปกคลุมไปทัว่เสมือนเมืองมำยำ 



 

 

อิสระใหท้่ำนไดสู้ดอำกำศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรำยทัว่บริเวณและเก็บภำพควำมงำมตำมอธัยำศยั  
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) (ระยะทำง 241 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.25 ชั่วโมง)      
เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตั้งอยูใ่นรัฐเกรำบึนเดิน(Graubünden) 
เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยูท่ำงตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขำแอลป์ น ำท่ำนชมควำม
งดงำมของเซนต์มอริทซ์เลค (Lake St. Moritz) ซ่ึงหำกมำในช่วงฤดูร้อนจะพบกบัควำมงดงำมของน ้ ำใสสีเขียว
มรกต แต่ถำ้เป็นหนำ้หนำวน ้ ำในทะเลสำบจะกลำยเป็นน ้ ำแข็งทั้งหมด จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือ
ของฝำก ไม่วำ่จะเป็นสินคำ้แบรนดเ์นม หรือ สินคำ้พื้นเมือง ในยำ่นจตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือ
จะเดินเล่นชมควำมงำมของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งน้ี  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Laudinella / Hotel Bernina 1865**** หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่ซ็นต์ มอริทซ์ไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจดัโรงแรมทีเ่มืองใกล้เคยีง ให้กบัคณะแทน*** 

 

 
 

วนัทีส่าม อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟสายโรแมนติก กลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – ทาช  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทำง 226 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชม.) อีกเมือง

เล็กท่ีมีช่ือเสียงของสวติเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนรถไฟสำยโรแมนติกกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส 
ระหวำ่งทำงสู่เมืองอนัเดอร์แมท ท่ำนจะไดส้ัมผสักบัทศันียภำพทุ่งหญำ้ สลบักบัเทือกเขำแอลป์ ซ่ึงมีควำมสวยงำมยิง่  

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 



 

 

 

บ่ำย น ำท่ำน น่ังไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟท่ีไดช่ื้อวำ่วิง่ชำ้ท่ีสุดในโลก และเป็น
เส้นทำงท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใฝ่ฝันจะไดส้ัมผสั ตลอดกำรนัง่รถไฟกวำ่ 3 ชัว่โมงจำกเมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) 
สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขำแอลป์ ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่ำจะเป็นทิวทศัน์อนัสวยงำมของทะเลสำบทูน (Thuner See) และ ทะเลสำบเบรียงซ์ (Brienzer 
See) เสมือนเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขำและสำยน ้ ำสีฟ้ำครำมสดใสของทะเลสำบ หรือจะเป็น
ทศันียภำพของยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งในเส้นทำง Furka-Oberralp Bahn ท่ีพำดผ่ำนกลำงเทือกเขำแอลป์ 
อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นและเก็บภำพธรรมชำติอนัสวยงำมและข้ึนช่ือของสวติเซอร์แลนด ์รถไฟส้ินสุดกำรเดินทำง ณ 
เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยูเ่ชิงเขำแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขำแหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์ ครอบคลุม
พื้นท่ีสกีฤดูหนำวและฤดูร้อนท่ีกวำ้งใหญ่ เมืองเซอร์แมทน้ีถือวำ่เป็นเมืองท่ีปรำศจำกมลภำวะโดยส้ินเชิงเพรำะเป็น
เมืองท่ีห้ำมน ำเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ำมนัเขำ้ไปในตวัเมืองเด็ดขำด น ำท่ำนเท่ียวชมควำมงำมของเมืองเซอร์แมทเมืองท่ี
ปรำศจำกรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ (ในช่วงหน้ำหนำว หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย 
เน่ืองจำกมีหิมะ รถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส อำจไม่เปิดใหบ้ริกำร ทำงทวัร์จะจดัรถไฟท่ีวิง่ในเส้นทำงเดียวกนัทดแทน 
เพื่อใหท้่ำนไดช้มธรรมชำติแบบเดียวกนั)  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Ambassador Hotel Zermatt **** หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่ซอร์แมทไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจดัโรงแรมทีเ่มืองทาช (Taesch) ให้กบัคณะแทน*** 

 

 
 

วนัทีส่ี่ เซอร์แมท – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทาช – มองเทรอซ์  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองท่ีตั้งอยู่เชิงเขำแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขำแหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของ



 

 

สวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นท่ีสกีฤดูหนำวและฤดูร้อนท่ีกวำ้งใหญ่ เมืองเซอร์แมทน้ีถือว่ำเป็นเมืองท่ีปรำศจำก
มลภำวะโดยส้ินเชิงเพรำะเป็นเมืองท่ีหำ้มน ำเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ำมนัเขำ้ไปในตวัเมืองเด็ดขำด จำกนั้นน ำท่ำน น่ังกระเช้า
สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขำท่ีมีช่ือเสียงในเทือกเขำแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่ำงประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และอิตำลี ภูเขำท่ีสูงกวำ่ 4,478 เมตร รูปทรงพีระมิดตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ในส่วน
ของสวติเซอร์แลนด์ และBreuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของอิตำลี เป็นภูเขำท่ีมีหิมะปกคลุมตลอด
ทั้งปี มีนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกมำชมควำมงำมไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” น้ีมีควำมสวยงำม มีเสน่ห์ 
เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของลูกอม “ริกัวล่าร์” และ “พาราเมาท์พิคเจอร์” โดยบริษทัภำพยนตร์ พำรำเมำ้ท์ พิคเจอร์ 
ของฮอลลีวูด้ ไดน้ ำมำเป็นตรำสัญลกัษณ์ของบริษทัอีกดว้ย ท่ำนสำมำรถชมววิสวยของภูเขำท่ีมีรูปทรงงดงำมท่ีสุดใน
สวิสดว้ยควำมสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นท่ีมีควำมสูงกวำ่ 4,478 เมตร จึงสำมำรถมองเห็นยอดเขำสูงยอดอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ใกลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระใหท้่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน บนเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทำซ (Tasch) โดยรถไฟ ซ่ึงใชเ้วลำประมำณ 12 นำที จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ 
(Montreux) (ระยะทำง 139 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 2.30 ชม.) เมืองตำกอำกำศท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสำบเจนีวำ ไดช่ื้อวำ่ริเวยีร่ำ
ของสวสิ ชมควำมสวยงำมของทิวทศัน์ บำ้นเรือนริมทะเลสำบ 

  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Best Western Eurotel  / Eden Palace Au Lac **** หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเตอร์ลาเก้น 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกวำ่ 800 ปี สร้ำงบนเกำะหินริมทะเลสำบเจนี
วำ ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศซ์ำวอย โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมกำรเดินทำงของนกัเดินทำงและขบวน
สินคำ้ท่ีจะสัญจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็นเส้นทำง
เดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทำงขำ้มเทือกเขำสูงชนั ปรำสำทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซ่ึงเอำเปรียบชำวสวิสมำนำน
นบัร้อยปี ปรำสำทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสำวรียแ์ห่งควำมเกลียดชงัของชำวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดกำรต่อตำ้นกำรเอำรัด
เอำเปรียบของรำชวงศซ์ำวอย โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวำ 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ ำต่อตำ้น แต่ทำ้ยท่ีสุดคนหน่ึงถูกจบั
ประหำรชีวติ คนหน่ึงหนีหำยไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขงัคุกล่ำมโซ่ไวท่ี้ปรำสำทชิลยองนำนถึง 4 ปี ก่อนท่ีรำชวงศ์
ซำวอย จะถูกท ำลำยอย่ำงส้ินเชิงจำกกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) 



 

 

เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ "ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนท่ีเหมำะแก่กำรท ำ
กิจกรรมแทบทุกฤดูกำล น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั รูปป้ัน ชำร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ 
ซ่ึงในอดีตไดเ้คยใชบ้ั้นปลำยชีวิตท่ีเมืองน้ี ไดเ้วลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทำง 18 กม. ใช้
เวลำเดินทำง 15 นำที) น ำท่ำนชม เมืองโลซำนน์  ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นบัไดว้่ำ
เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์มีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 4 เมืองโลซำนน์ตั้งอยู่บนเนินเขำริมฝ่ังทะเลสำบเจนีวำ จึงมีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และ
อำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ  จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกให้มำพกัผ่อนตำกอำกำศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี
ควำมส ำคญัส ำหรับชำวไทยเน่ืองจำกเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยำ่ น ำท่ำนเดินชม สวนสำธำรณะท่ีมีรูป
ป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยำว ์และถ่ำยรูปกบั ศำลำไทย ท่ี
รัฐบำลไทยส่งไปตั้งในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์  
 

 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทำง 63 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และมีควำมส ำคญัมำกเป็นอนัดบัตน้ๆของสวติเซอร์แลนด์ ตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณท่ีทะเลสำบเจนีวำไหลเขำ้รวมกบั
แม่น ้ ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสำบเจนีวำนั้นตั้งอยูท่ำงตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่งน ้ ำจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองของทวีปยุโรปกลำง รองจำกทะเลสำบบำลำตน้ในประเทศฮงักำรี  ส ำหรับ กรุงเจนีวำ ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
เมืองนำนำชำติ (Global City) เน่ืองจำกเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหวำ่งชำติส ำคญัๆ หลำยองคก์ร เช่น ส ำนกังำนใหญ่ของ
องค์กำรสหประชำชำติประจ ำทวีปยุโรป , องค์กำรอนำมัยโลก (WHO), องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) เป็นต้น 
นอกจำกน้ีแลว้กรุงเจนีวำยงัเป็นสถำนท่ีจดัตั้งองคก์ำรสันนิบำตชำติ ใน ค.ศ. 1919 และกำชำดสำกล ใน ค.ศ. 1864 น ำ
ท่ำนชม น ้ ำพุเจดโด กลำงทะเลสำบเลคเลมงัค ์น ้ ำพุท่ีไดรั้บกำรยอมรับวำ่สูงท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถำนท่ี
ส ำคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวำ น ้ ำพุเจดโดเป็นน ้ ำพุท่ีไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวำ" โดย
น ้ ำพุสำมำรถพุ่งไดสู้งสุดประมำณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้ ำพุถูกติดตั้งในปี ค.ศ.1886 น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพกบั นำฬิกำ
ดอกไมส้วนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสำบ  

 



 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทำง 167 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบรำณเก่ำแก่สร้ำงข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้ ำอำเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็น
ป้อมปรำกำรทำงธรรมชำติไว ้3 ดำ้น คือ ทำงดำ้นทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชำวเมืองได้
สร้ำงก ำแพง และสะพำนขำ้มท่ีสำมำรถชกัข้ึนลงได ้น ำท่ำนเท่ียวชมสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆในกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บกำรยก
ยอ่งจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภำพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชม บ่อหมีสีน ้ ำตำล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น 
น ำท่ำน ชมมำร์กำสเซ ยำ่นเมืองเก่ำ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้ำนดอกไมแ้ละบูติค เป็นยำ่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมำะกบักำร
เดินเท่ียวชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนลดัเลำะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนน
กรัมกำสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้ำนภำพวำดและร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำไซท้ค์ล็อคเค่นทรัม อำย ุ800 ปี 
ท่ีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชัว่โมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละคร้ัง หอนำฬิกำน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็นประตูเมือง
แห่งแรก แต่พอมีกำรสร้ำง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดดัแปลงไซ้ทค์ล็อค
เค่นทรัมให้กลำยมำเป็นหอนำฬิกำ พร้อมติดตั้งนำฬิกำดำรำศำสตร์เขำ้ไป น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์ Munster 
ส่ิงก่อสร้ำงทำงศำสนำท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่ำนเดินเล่นและเก็บ
ภำพตำมอธัยำศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมและซ้ือของท่ีระลึก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
อินเตอร์ลำเกน้ (Interlaken) หรือ เมืองระหวำ่งทะเลสำบ (ระยะทำง 62 กม. ใชเ้วลำเดินทำประมำณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูร่ะหวำ่ง ทะเลสำบทูน (Tune lake) และทะเลสำบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศและ
ธรรมชำติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือนำฬิกำยี่ห้อดัง
หลำกหลำยท่ี ผ ลิตในสวิส  ไม่ ว่ำจะ เป็น  ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, 
LONGINES และอ่ืนๆ  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย (พร้อมล้ิมลองเมนูฟองดู) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั City Oberland *** หรือเทยีบเท่า  
วนัที่หก อนิเตอร์ลาเก้น - ขึน้เขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – ลูเซิร์น  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบเขำ
รำยลอ้มดว้ยภูเขำท่ีสวยงำมเป็นสถำนท่ีโรแมนติกท่ีสุด น ำท่ำนสู่สถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อข้ึนรถไฟสำยจุงเฟรำบำห์เนน สู่ 



 

 

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์ 
ระหวำ่งทำงก่อนถึงจุงเฟรำนั้น ท่ำนสำมำรถพบเห็นบำ้นสไตลส์วสิน่ำรักท่ีกระจดักระจำยอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบำ้นสีน ้ำตำล
เขม้ตดักบัหนำ้ต่ำงสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหนำ้ต่ำงสีเขียวสด สวยงำมแปลกตำและมีเสน่ห์ วิวธรรมชำติท่ี
สลบักนัระหวำ่งสีเขียวของภูเขำ ทุ่งหญำ้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขำว ระหวำ่งกำรเดินทำงรถไฟจะจอดให้ท่ำน
ไดช้มควำมงดงำมของเทือกเขำแอลป์ จนถึงยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch)   ซ่ึงมีควำมสูงถึง 13,642 ฟุต น ำท่ำนชม 
กลำเซียร์หรือธำรน ้ ำแข็งขนำดใหญ่ จำกนั้นสนุกสนำนกบักำรเล่นหิมะในลำนกวำ้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้ำน ้ ำแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงำม อยูใ่ตธ้ำรน ้ ำแข็ง 30 
เมตร สัมผสักบัภำพของธำรน ้ ำแข็ง Alestsch ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์ยำวถึง 22 ก.ม. และหนำ 700 เมตร และไม่
ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดโดยท่ีท ำกำรไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นและถ่ำยรูปตำม
อธัยำศยั 

  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน บนยอดเขำจุงเฟรำ 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงจำกจุงเฟรำสู่เมืองเวนเกน้ และเมืองเลำเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกดำ้นหน่ึงของยอดเขำ (แวะเปล่ียน
รถไฟท่ีสถำนีไคลน์ไชเด็ด จุดเปล่ียนรถไฟ ซ่ึงรัชกำลท่ี 5 เคยเสด็จมำเม่ือปี 2440) น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น 
(ระยะทำง 80 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บ
สมญำนำมว่ำ “หลงัคำแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะนอกจำกจะมีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอย่ำงเทือกเขำ
แอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบัป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ำมเนินเขำและไหล่เขำ สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้ำและ
ทุ่งหญำ้อนัเขียวชอุ่ม  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand Europe Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

 

วนัทีเ่จ็ด ลูเซิร์น – ซูริค 
 



 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนชมและแวะถ่ำยรูปกบั สะพำนไมช้ำเพล หรือสะพำนวหิำร (Chapel bridge) ซ่ึงขำ้มแม่น ้ำรอยซ์ เป็นสะพำนไม้

ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในโลก มีอำยุหลำยร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศำสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  สะพำนวิหำรน้ี
เป็นสะพำนท่ีแขง็แรงมำกมุงหลงัคำแบบโบรำณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลำงน ้ ำ จัว่แต่ละช่องของสะพำนจะ
มีภำพเขียนเร่ืองรำวประวติัควำมเป็นมำของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภำพเขียนเก่ำแก่อำยุกว่ำ 400 ปี แต่น่ำ
เสียดำยท่ีปัจจุบนัสะพำนไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหำยไปมำก ตอ้งบูรณะสร้ำงข้ึนใหม่เกือบหมด จำกนั้นน ำท่ำนชมรูป 
แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสำวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสำวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลำงเมือง ไม่ไกลจำกสะพำนไมม้ำกนกั 
อนุสำวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหน้ำผำ ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกำกบำทสัญลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์
อยู ่อนุสำวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลำแกะสลกัอยูร่ำว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-
1821 โดยสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหำรสวิสฯ ในด้ำนควำมกล้ำหำญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศ
ฝร่ังเศส ระหวำ่งกำรต่อสู้ป้องกนัพระรำชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจำ้หลุยส์ท่ี 16  

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทำง 61 กม. ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั่วโมง) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนสู่ จตุัรัสปำรำเดพลำทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่ำแก่ท่ีมีมำตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลำงของกำรคำ้สัตวท่ี์ส ำคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลำยเป็นชุมทำงรถรำงท่ีส ำคญัของเมืองและ
ยงัเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบนักำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดย
กษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใช้เป็นส ำนกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสำวชนชั้นสูงจำกทำงตอนใตข้องเยอรมนัอำศยัอยู ่จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินเล่นบนถนน บำนโฮฟซตรำสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีควำมยำวประมำณ 1.4 กิโลเมตร 
เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันำนำชำติวำ่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคำ้รำคำแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขำ้ง
ทำงลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนคำ้อญัมณี ร้ำนเคร่ืองประดบั ร้ำนนำฬิกำและโรงแรมระดบัหรู ถดั
จำกถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กำส (Augustinergasse) ถนนเก่ำแก่สำยเล็กๆ ท่ีมีมำตั้งแต่สมยั
ยุคกลำง ตลอดสองขำ้งทำงเป็นท่ีตั้งของอำคำรบำ้นเรือนท่ีสร้ำงข้ึนจำกช่ำงฝีมือในยุคกลำง ไฮไลท์กำรท่องเท่ียวคือ
กำรไปชมควำมงดงำมของเหล่ำหนำ้ต่ำงไมแ้กะสลกัตำมอำคำรต่ำงๆบนถนนแห่งน้ี 

 

15.00 น. น ำท่ำนสู่สนำมบินซูริค เพื่อเชคอินและท ำคืนภำษี (Tax Refund) 
17.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพมหำนคร (บินตรง) โดยสำยกำรบินสวสิแอร์ เท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลำบิน 10.30 ชัว่โมง)    



 

 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
09.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ (BON VOYAGE) 

 
ทัวร์แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน (บิน LX) 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / ไม่รวมทิป) 

ราคา 79,900 บาท : 12-19 ต.ค./ 18-25 ต.ค. / 19-26 ต.ค.  
ราคา 82,900 บาท : 11-18 ต.ค. / 20-27 ต.ค. 

**รำคำอำจมีกำรปรับข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 
ประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 ก.ค.2559) ** 

 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท) 12/18/19 ต.ค. 11/20 ต.ค. 
รำคำผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 79,900 82,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 13,500 13,500 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 77,900 80,900 

เด็กอำย ุ2 - 6   ปี (ไมเ่สริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 75,900 78,900 

เด็กทำรกอำยุต ่ำกวำ่  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ) 15,900 15,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนั้น) 

95,000 95,000 

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

59,900 62,900 

ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำประมำณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียน ) 3,300 3,300 



 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ 
 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
 กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
 กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้ำหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบินสวิสแอร์ (กระเป๋ำเดินทำงนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 
 ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยุเกิน 85 ปี) 
 ค่ำภำษีในประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือ (ตำมท่ีระบุ) 
 ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ี (ตำมท่ีระบุ) 
 เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่ำทิปคนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร 
 ค่ำวซ่ีำเชงเกน้สวติเซอร์แลนด ์ประมำณ 3,300 บำท (กรุณำตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจำกข้ึนกบัอตัรำแลกเปล่ียน) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำท่ีโรงแรม ซ่ึงท่ำนตอ้งดูแลกระเป๋ำดว้ยตวัเอง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
 



 

 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย (หำกไม่ไดมี้กำรยืน่วซ่ีำล่วงหนำ้)   (สงกรำนต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-45 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท + ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี)   (สงกรำนต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-30 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท + ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (ถำ้มี)  (สงกรำนต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 0-9 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 75-100% ของค่ำทวัร์     (สงกรำนต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทำงท่ีไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกกำรยื่นเอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ่้ำย 100%  
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัไดท้  ำกำรยืน่วซ่ีำเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีำใน
ทุกกรณี ไม่วำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรยืน่วซ่ีำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ 

อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน  กำร

นัดหยุดงำน  กำรประท้วง  ภัยธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบัติเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค ำนึงและรักษำ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่ำนปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้  ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำน
ถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ  

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 



 

 

บริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้
 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะท ำให้
ท่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ ( ICAO ) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได ้และ
หำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส ำหรับน ้ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสำยกำรบินท่ี
ท่ำนไม่อำจปฎิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส ำหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสัมภำระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 



 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตำมกฎไออำตำ้เท่ำนั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ ำหนักกระเป๋ำจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหวำ่งกำรท่องเท่ียว (ระหวำ่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวำ่งบิน) โดยปกติประกนัภยักำรเดินทำงท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำให้ลูกคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯจะพิจำรณำชดเชย
ค่ำเสียหำยให้ท่ำน โดยชดใชต้ำมกฎของสำยกำรบินเท่ำนั้น นัน่หมำยถึงจะชดเชยตำมน ้ ำหนกักระเป๋ำ คูณ ดว้ยค่ำชดเชย USD 
20 ต่อกิโลกรัมเท่ำนั้น ดงันั้นท่ำนจึงไม่ควรโหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ำใบใหญ่ เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยตำมรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนั้น 

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได ้ดงันั้นท่ำนตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลำในกำรขอวซ่ีำประมำณ 5-7 วนัท ำกำร) 

สถำนฑูตไม่อนุญำตใหดึ้งเล่มพำสปอร์ต หำกไดย้ืน่เขำ้ไปแลว้ ดงันั้นถำ้ท่ำนรู้วำ่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณำแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยื่นวซ่ีำล่วงหนำ้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำงมำดว้ย 

 

(กำรเตรียมเอกสำร กรุณำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

1. หนงัสือเดินทำง อำยใุชง้ำนได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงปัจจุบนั  พื้นฉำกหลงัรูปตอ้งมีสีขำวเท่ำนั้น รูปจะตอ้งเป็นภำพท่ีคมชดั หำ้มสวมแวน่สำยตำ 

หำ้มมีเงำ หำ้มถ่ำยรูปและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร์ (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม จ ำนวน 2 รูป 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน  
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกท่ีมีรำยละเอียดบำ้นเลขท่ีมำดว้ย) 
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หำกมีกำรเปล่ียนค ำน ำหนำ้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมำ) 
6. ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (กรณีผูห้ญิง.....ถำ้หยำ่และหำกมีกำรใชค้  ำน ำหนำ้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมำ) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมำ)  
8. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสำรเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรือ

อ ำเภอเท่ำนั้น และใหร้ะบุวำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น

และใหร้ะบุวำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  
- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น

และใหร้ะบุวำ่ บิดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)   
9. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 
- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน  



 

 

- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นวำ่ก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษำ  

 
10. หลกัฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- สเตทเมนท ์( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนำคำรยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีจะยืน่วซ่ีำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 
บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน พร้อมประทบัตรำจำกธนำคำร 
- บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้ แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มำดว้ย  
หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- ส ำเนำสมุดบญัชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน 

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

หมำยเหตุ : หำกสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจำกเดือน 1 ขำ้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มำดว้ย 
      หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย

ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัท่ีจะยืน่วซ่ีำ 
- ส ำเนำสมุดบญัชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน  

 

หมำยเหตุ หำกตอ้งกำรรับรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจำ้ของบญัชี รับรองค่ำใชจ่้ำยใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมำยดว้ย)  
- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพนัธ์วำ่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนำยจำ้งรับรองค่ำใชจ่้ำยใหลู้กจำ้ง 
- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบุวำ่เป็นผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 



 

 

- หนงัสือรับรองเงินฝำก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  
  

 (สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 

 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 
ทวัร์แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน (บินตรง LX) 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / ไม่รวมทิป) 
ราคา 79,900 บาท :  12-19 ต.ค.  18-25 ต.ค.    19-26 ต.ค.  
ราคา 82,900 บาท :  11-18 ต.ค.    20-27 ต.ค. 
 
ล ำดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อำหำร สถำนฑูตท่ีเคยสแกน
ลำยน้ิวมือในกำรยืน่ 

วีซ่ำเชงเกน้ (กรุณำระบุ) 
      

      

      

      

      

      

      

หมำยเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวำ่ เป็นกำรท ำวซ่ีำในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยคะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นัดหมายเดินทาง) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง....................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 



 

 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 428 2114 


