
 

 

 

ทัวร์โปรโมสวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน 
พชิิตยอดเขาจุงเฟรา ... ยอดเขาทีสู่งที่สุดในทวปียุโรป 

TOUR CODE: EU151502BZ 

 

******บินตรงสู่นครซูริคกบั...สายการบินสวสิแอร์****** 
พฤษภาคม – ตุลาคม 2559  

 69,900 บาท  



 

 

 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
มิลาน – ช้อปป้ิงฟ๊อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต – โคโม – ลูเซิร์น  – อนิเตอร์ลาเก้น (พกัค้าง 2 คืน)  
ขึน้เขาจุงเฟรา (Top of Europe) – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – เบิร์น – บาเซิล – ซูริค  

 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 4-11 พ.ค. / 15-22 ม.ิย. / 10-17 ส.ค. / 16-23 ก.ย. / 23-30 ก.ย. / 13-20 ต.ค. / 18-25 ต.ค. 

ทัวร์โปรโมสวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

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 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมีบริการ 
อาหารกลางวนั และ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Novotel Mapensa Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง มิลาน – ช้อปป้ิงฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์เลต – โคโม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบัสอง 

รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวหิารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา
ดอนน่า   ดา้นหน้าของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลาง
แหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยคุสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหนา้ดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ 



 

 

 

เอมานูเอล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและช้อปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นม ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วติโตรีโอ เอมานูเอล  หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ทาวน์ เอาทเ์ลต  (ระยะทาง 59 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูใ่กลเ้มืองลูกาโน 
เป็นชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนมจากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดบัแถวหนา้ของอิตาลี 
มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆทั้ ง Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, 
Esprit, Adidas, Nike etc.  โดยสินคา้แฟชัน่จะลดราคาตั้งแต่ 30 - 70% อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ระยะทาง 16 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองซ่ึงไดช่ื้อว่ามี
ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงท่ียงัมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ัง
เป็นช่องเขาแคบและหน้าผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาติท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณน้ี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Como  Hotel / Hotel Cruise **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม โคโม – ลูกาโน – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเก้น (พกัค้าง 2 คืน)     
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดยตวัเมืองนั้นถูก

ลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก อีกทั้งยงัตั้งอยูริ่มทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ทะเลสาบน ้ าแข็งท่ีตั้งอยู่ระหวา่ง
พรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี ลูกาโนไดช่ื้อวา่เมืองหลวงแห่งพนัธรัฐทิซิโน (Ticino) ท่ีมีบรรยากาศ



 

 

 

แบบสวิส–อิตาเล่ียน จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของชาวสวิส อิสระให้
ท่านเก็บภาพบรรยากาศริมทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน ้าแขง็อนัสวยงามทางตอนใตข้องสวติเซอร์แลนด์ จากนั้นน า
ท่านชมความงดงามยา่นเมืองเก่า (Old Town) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นจตุัรัสสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียน
และยงัเป็นท่ีตั้งของยา่นการคา้ รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 168
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อดีตหวัเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ 
“หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ยงัมี
ภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้เขียวชอุ่ม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพาน
ไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  จากนั้นน า
ท่านชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจาก
สะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 
ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ี
เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเกน้ (Interlaken) หรือ เมืองระหวา่งทะเลสาบ (ระยะทาง 69 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 
50 นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้
สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวติเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ
นาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK 
PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั City Oberland / Sun Star  Hotel *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ี่ อนิเตอร์ลาเก้น – ขึน้เขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – อนิเตอร์ลาเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัได้ช่ือว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใน     
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามและโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของสวิส 
ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักๆ  ท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบา้นสี
น ้ าตาลเข้มตดักับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          
ววิธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบัพื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟ
จะจอดให้ท่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 
ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) น าท่านชม กลาเซียร์หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้น
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง เรียกไดว้่าเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกล
ท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร น าท่านชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธาร
น ้าแขง็ Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บนยอดเขาจุงเฟรา 
 

บ่าย น าท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา (แวะเปล่ียน
รถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปล่ียนรถไฟ ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาเม่ือปี 2440) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ 
เมืองอินเตอร์ลาเกน้ (Interlaken) หรือ เมืองระหวา่งทะเลสาบ อิสระใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตใน
สวสิ ไม่วา่จะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 



 

 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั City Oberland / Sun Star  Hotel *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 

วนัที่ห้า  มองเทรอซ์ – โลซานน์  – เวเว่ย์ – เจนีวา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 159 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่

ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือน
ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหิน
ริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของ
นกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด ์
ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี จึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความ
เกลียดชงัของชาวสวสิ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) น าท่านชม เมืองโลซานน์  
ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อันยาวนานมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้ งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง
ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ  จึงดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจาก
เป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า อพาร์ทเมนท์ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั น าท่านเดินชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ี
ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย่ ์(Vevey) เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส 



 

 

 

(Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ัน ชาร์
ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตท่ีเมืองน้ี ได้เวลาน า
ท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหล
เขา้รวมกบัแม่น ้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่งน ้ าจืดท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวปียโุรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร น าท่าน
ชม น ้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค์ น ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็น
หน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้าพุ
ท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) 
น ้ าพุถูกติดตั้งในปี 1886 น าท่านถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไมท่ี้สวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึง
บ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเซีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NH Rex / Holiday Inn Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก  เจนีวา - เมืองมรดกโลกเบิร์น - ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้ าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็น
ป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองได้
สร้างก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านชมกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให้
เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีท่ีสุด
ของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้ าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่าน
เมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค   เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า 
อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้ดู
ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมี



 

 

 

การสร้าง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรัมเป็นหอ
นาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 นาที) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านสู่ จตุัรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีต
เคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมือง
และยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 
โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่จากนั้น
น าท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ตลอดสองขา้งทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้ งของห้างสรรพสินคา้ ร้านค้าอญัมณี ร้านเคร่ืองประดับ ร้านนาฬิกาและ
โรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สาย
เล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง 
ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Zurich Mess Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 



 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  ซูริค – บาเซิล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบาเซิล (Basel) (ระยะทาง 84 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองใหญ่อนัดบัสองของ
ประเทศรองจากซูริค เป็นเมืองหลวงของรัฐบาเซิลชตดัทท์างดา้นเหนือของสวสิ บริเวณเช่ือมต่อกบัชายแดนฝร่ังเศส
และเยอรมนั ท าให้เป็นศูนยก์ลางการเดินทางเขา้ออก 3 ประเทศน้ีไปโดยปริยาย มีแม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง
แบ่งตวัเมืองออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ Klein Basel (Little Basel) ฝ่ังขวา และ Gross Basel (Great Basel) ฝ่ังซ้าย และ ณ 
ต าแหน่งท่ีตั้งของบาเซิลในปัจจุบนัถือก าเนิดเกิดเป็นชุมชนข้ึนมาเม่ือ 2000 ปีก่อน โดยชนเผา่เซลติก ต่อมาถูกชาว
โรมนัยึดครองจากนั้นก็อยูใ่นการปกครองของอาณาจกัรแฟรงคแ์ห่งฝร่ังเศส เบอร์กนัดีแห่งเยอรมนัและประกาศเขา้
ร่วมสมาพนัธรัฐสวิสในปี ค.ศ. 1501 น าท่านเท่ียวชม จตุัรัสมาร์คพลาสซ์ หรือท่ีรู้จกัในนาม “จตุัรัสตลาด” ตั้งอยู่
หน้าศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ในวนัจนัทร์-ศุกร์ จะมีตลาดนัดขายผลิตภณัฑ์พื้นเมืองจ าพวกเนยแข็ง ไส้กรอก 
ขนมปัง ผกัผลไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั โดยเฉพาะเนยแขง็หรือชีสนั้นมีใหเ้ลือกหลายชนิด จากนั้นน าท่านชมจตุัรัส
เพเทอร์สพลทัซ์ (Petersplatz) สวนสาธารณะท่ีมีตน้ไมร่้มร่ืน ทุกเชา้วนัเสาร์จะมีการจดัตลาดนดัของเก่าของสะสม 
ทางตะวนัออกของจตุัรัสมีโบสถ์เล็กๆสไตล์โกธิคช่ือ เพเทอร์สเคียร์เคอ (Peterskirche) ส่วนทางใตเ้ป็นท่ีตั้งของ
มหาวทิยาลยับาเซิล เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิส จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมือง Spalentor ซ่ึง
เป็น 1 ใน 3 แห่งของหอคอยตามแนวก าแพงเมืองเก่าท่ีหลงเหลืออยู ่โดยหอคอยแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยยอดปลายแหลม
มุงหลงัคากระเบ้ืองสลบัสีลายเขียวเหลืองคร่อมอยูบ่นถนนและทางรถราง น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารบาเซิล (Basel 
Munster) สร้างคร้ังแรกเม่ือปี 1019 มหาวิหารหลงัท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นหลงัท่ีได้รับการซ่อมแซมหลงัจากได้รับ
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวเม่ือปี 1356 ดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ผสมโกธิคจากยุคกลางท่ีสวยโดดเด่นดว้ย
ผนังทรายสีแดงด้านนอกรวมทั้งกระเบ้ืองมุมหลงัคาสลบัสี โดยมีสีเขียวเป็นหลกัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหลงัคา
อาคารในเมืองแถบน้ี ภายในมีภาพกระจกสี ภาพจิตรกรรม ภาพแกะสลกันูนบรรยายเร่ืองราวทางศาสนา ดา้นหลงั
ของวหิารมีตน้เชสนตัปลูกใหร่้มเงาอยูห่ลายตน้ รวมทั้งบ่อน ้าพุและมา้นัง่ยาวใหไ้ดน้ัง่ชมววิทิวทศัน์ฝ่ัง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองซ่ึงตั้งอยู่

บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปด้วยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคาร
สไตล์คลาสสิค น าท่านเท่ียวชมและสัมผสัความงามของน ้ าตกไรน์ น ้ าตกท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในยุโรป ชมความแรงของ
กระแสน ้ าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน ้ าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้ าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระให้
ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั 

 



 

 

 

 
 

15.00 น. น าท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 
17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวสิแอร์ เท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลาบิน 10.30 ชัว่โมง)    
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ทัวร์โปรโมสวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน (LX) 

 
ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 4-11 พ.ค. / 15-22 ม.ิย. / 10-17 ส.ค. / 16-23 ก.ย. / 23-30 ก.ย. / 13-20 ต.ค. / 18-25 ต.ค. 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559) ** 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) พ.ค. – ต.ค. 2559 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 

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

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

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

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่ ( ผูใ้หญ่ ) – Land only 
(ไม่รวมตัว๋  BKK-IST-MXP//ZRH-IST-BKK ) 

49,900 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ) 3,300 



 

 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. 
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวิส แอร์ไลน์ส  (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 / ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
 ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย (ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้สวติเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,300 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 



 

 

 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดต้กลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 



 

 

 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 



 

 

 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ได้จดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้ น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วซ่ีา
ล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

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

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

ทวัร์โปรโมสวติเซอร์แลนด์ 8 วนั 6 คืน(LX) 
(ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น) 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 4-11 พ.ค.   15-22 ม.ิย.   10-17 ส.ค. /  
16-23 ก.ย.   23-30 ก.ย.   13-20 ต.ค.   18-25 ต.ค. 

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
       
       
       
       
       
       
 
หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง) 
 

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

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

ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 428 2114  


