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UP IN THE ALPS : GRAND TOUR OF SWITZERLAND 

แกรนดท์ัวรส์วิตเซอรแ์ลนด ์ 

10 วัน 7 คืน 
เดินทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62 

ราคาแนะน าเพียง 75,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์– เซนทก์ลัเลน - วำดซุ - เซ็นต ์มอรทิซ ์   

วนัที่ 3. เซ็นต ์มอรทิซ–์ อนัเดอรแ์มท – รถไฟ Regional Train– บริก 

วนัที่ 4. บรกิ – แทซ – เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

วนัที่ 5. เซอรแ์มท – แทซ – เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– เขำ้ชมปรำสำทชิลยอง 

วนัที่ 6. มองเทรอซ ์– โลซำนน ์– ศำลำไทย - เจนีวำ – อินเทอรล์ำเกน 

วนัที่ 7. อินเทอรล์ำเกน – ยอดเขำจงุฟรำวด ์– ลเูซิรน์ 
วนัที่ 8. ลเูซิรน์ – ซูก – ซูรคิ - จตัรุสัปำรำเดพลำทซ ์  

วนัที่ 9. ซูรคิ – สนำมบิน 

วนัที่ 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมี
เจำ้หนำ้ที่ คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ซูริค – น า้ตกไรน ์– เซนทกั์ลเลน - วาดุซ –  
เซ็นต ์มอริทซ ์  

00.35 น. ออกเดินทำงสูส่วิสเซอรแ์ลนด ์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG970  
06.55 น. เดินทำงถงึสนามบินซูริค (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 6 ชั๋ วโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร หลงั

ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่
ตัง้อยู่ทำงเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดติ์ดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถำปัตยกรรมของบำ้นเรือนในเมืองนั้นตกแต่งดว้ยศิลปะ
แบบเรเนอซองซแ์ละศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภำพวำดตำมผนังของอำคำรต่ำงๆที่บอกเรื่องรำวของชำวเมืองอย่ำง
สวยงำม นอกจำกนั้นแลว้เมืองนีย้ังมีชื่อเสียงจำกกำรที่เป็นที่ตั้งของน ้าตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็นน ำ้ตกที่ใหญ่ที่สดุใน
ยุโรป  น าท่านชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น ำ้ตกที่ใหญ่สวยงำมและต่ืนตำต่ืนใจซึ่งเกิดจำกแม่น  ำ้ไรน์ทั้งสำยไหลผ่ำน
หนำ้ผำกวำ้ง 150 เมตร จงึเป็นน ำ้ตกขนำดใหญ่ที่สดุในยโุรปและไดช้ื่อว่ำเป็นน ำ้ตกที่สวยงำมที่สดุในยุโรปกลำงดว้ย อิสระ
ใหท้่ำนไดช้ื่นชมควำมงำมของน ำ้ตกและถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั   น  ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซนทก์ัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ตั้ง
อยู่ในหบุเขำทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยชื่อเมืองนั้นไดม้ำจำกนักบุญที่มำเผยแพร่ศำสนำเมื่อสมัย
ศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนีน้ั้นเป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำคริสตค์ำธอลิคในยุคสมัยยุโรปกลำงก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นศูนยก์ลำง
กำรคำ้ผำ้และกำรเย็บปักถกัรอ้ยแทนในยคุหลงั 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
         บ่าย น าท่านเข้าชมมหาวิหารเซนทก์ัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักด์ิสิทธ์ิ ภำยนอกนั้นโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัววิหำร

นัน้ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) และไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย จำกนั้นน าท่านเข้าชมหอสมุด
โบราณ (Abbey Library หรือ Stifsbibliotek) โดยหอ้งสมุดนีน้ับว่ำเป็นหอ้งสมุดที่เก่ำแก่ อำจจะเรียกไดว้่ำรวยและเก่ำแก่
ที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง(Abbey Library is one of the richest and oldest in the world)  ภำยหอ้งโถงของหอ้งสมุดตกแต่ง
ดว้ยงำนไมแ้กะสลกั หินอ่อน และภำพวำดปนูเปียก ภำพเขียนเฟรสโกท้ี่ออกแบบและเขียนโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชำวอิตำล ี
ไมเคิล แองเจโล อนัวิจิตรงดงำมบนเพดำนของโดมหลงัคำ เป็นที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือต่ำงๆและเอกสำรส  ำคัญ มำกกว่ำ 
170,000 เล่ม และห้องสมุดนีย้ังไดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หำกไม่สำมำรถเข้ำชมมหำวิหำรและ
หอ้งสมดุได ้ทำงบรษัิทขอคืนเงินท่ำนละ่ 10 CHF) น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิก
เตนสไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเลก็ๆ มีพืน้ที่เพียง 160 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น ประชำกรทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 
4 หมื่นคน ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปกลำงเต็มไปดว้ยภูเขำสงู มีพรมแดนดำ้นตะวันออกติดกับออสเตรียและดำ้นตะวันตกติดกับ
สวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬำฤดูหนำว น  ำท่ำนชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและ
เป็นที่ตั้งของรฐัสภำแห่งชำติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น  ำ้ไรน ์ที่มีประชำกรรำว 5 ,100 คน น ำท่ำนสู่จุดชมวิวเมืองละถ่ำยรูปคู่กับ
ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปรำสำทที่ตัง้อยู่บนยอดเขำสงูชนัในย่ำนใจกลำงเมือง โดยปรำสำทแห่งนีย้ังเป็นที่พักของ
พระบรมวงศำนวุงศแ์ห่งลคิเทนสไตนต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวปรำสำทนั้นสรำ้งตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมีกำร
บรูณะและต่อเติมในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที่ 1930 ปัจจุบันตัวปรำสำทนั้นไม่เปิดใหส้ำธำรณะทั่วไปเขำ้ชม จำกนั้น
น  ำท่ำนเขำ้สูร่้าน Huber รำ้นนำฬิกำและเครื่องประดับช่ือดัง แหล่งรวมนำฬิกำชั้นน  ำมำกมำยและเรียกไดว่้ำมีย่ีหอ้ชั้นน  ำ
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ครบมำกที่สดุแห่งหนึ่งเลยทีเดียว อำทิ เช่น Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, 
Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลำดไม่ไดก้ับกำรประทับตราในเล่มหนังสือ
เดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลำท่ำนเดินทำงผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง ที่นี่ไดร้บักำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
ใหบ้รกิำรประทบัตรำเป็นที่ระลกึว่ำท่ำนไดเ้ดินทำงมำถึงประเทศลิกเตนสไตนแ์ห่งนีแ้ลว้  น  ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซ็นต ์มอ
ริทซ ์(St. Moritz) ตั้งอยู่ในหุบเขำแองกำดีน Engadine valley เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงและศูนยก์ลำงกีฬำสกีที่มี
ชื่อเสยีงระดบัโลก เป็นเมืองที่บรรดำเศรษฐีนิยมมำพกัผ่อนเลน่สกีในช่วงฤดหูนำว 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั LAUDINELLA (SUPERIOR) หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่3 เซ็นต ์มอริทซ ์– อันเดอรแ์มท – รถไฟ Regional Train – บริก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด์ เนื่องจำกเป็นจุดที่
นกัท่องเที่ยวนิยมขึน้รถไฟสำยโรแมนติก 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนนั่งรถไฟ Regional Train วิ่งผ่ำนภูมิประเทศที่งดงำมของเทือกเขำแอลป์ ผ่ำนชมวิวสองขำ้งที่งดงำมตระกำรตำของ

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์สูเ่มืองบริก (BRIG) เมืองเลก็ๆที่ย่ิงใหญ่ เป็นชมุทำงของกำรแวะพกัก่อนจะเดินทำงสู่เมืองอื่นๆของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สรำ้งขีน้ในคริสตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบ
บำรอค เพื่อแสดงออกถึงควำมมั่ งคั่งของเจ้ำเมืองในยุคนั้น คาสปาร์ สตอกคาลเปอร ์(Kaspar Stockalper) ถือเป็น
ปรำสำทสว่นตวัขนำดใหญ่ที่สดุในยคุสมยันัน้ อิสระใหท้่ำนไดเ้ดินชมเมืองและถ่ำยรูปกบัปรำสำทไดต้ำมอธัยำศยั 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั ALEX HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่4 บริก – แทซ – เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสูเ่มืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุญำตใหร้ถยนตว์ิ่ง
และเป็นเมืองที่ไดร้บักำรยกย่องว่ำปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้ับ
ควำมนิยมสงู เนื่องจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้  ำ้มันเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่ำนัน้ และยงัมีฉำกหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุด
ในสวิส 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงโดยกระเชำ้ไฟฟ้ำเพื่อสมัผสักับควำมงดงำมของยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที่สงู

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขำแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศนท์ี่สวยงำม ณ จุดสงูที่สดุ
บรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชมถ ำ้น  ำ้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถ่ำยรูปกบัรูปแกะสลกัน ำ้แข็งที่สวยงำม ไดเ้วลำพอสมควร 
น  ำท่ำนเดินทำงกลับลงมำที่เมืองเซอรแ์มท เชิญท่ำนอิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื ้อของฝำกตำมอั ธยำศัย 
(กรณีไม่สามารถขึน้กระเช้าได้ ทางบริษัทฯขอน าคณะขึน้รถไฟกรอเนอแกรตเพ่ือชมยอดเขาแมทเทอฮอรน์เป็น
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การทดแทน) 
ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั DERBY หรอืเทียบเท่ำ 

*** ในกรณีท่ีห้องพักในเมืองเซอรแ์มทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอรแ์มทและ
ย้ายไปพักท่ีเมืองข้างเคียงแทน*** 

วันที ่5 เซอรแ์มท – แทซ – เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– เข้าชมปราสาทชิลยอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟจำกเมืองเซอรแ์มท สูเ่มืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมือง
ที่ไดช้ื่อว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมำะแก่กำรท ำกิจกรรมแทบทกุฤดกูำล 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ไดช้ื่อว่ำริเวียร่ำของสวิส ชม

ควำมสวยงำมของทิวทศัน ์บำ้นเรอืน รมิทะเลสำบ น าท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุ
กว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ  ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
ควบคมุกำรเดินทำงของนักเดินทำงและขบวนสินคำ้ที่จะสญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวันตกสู่ตะวันออกของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดียวที่ไม่ตอ้งเดินทำงขำ้มเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้งึเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษี
ซึ่งเอำเปรยีบชำวสวิสมำนำนนบัรอ้ยปี 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั EUROTEL MONTREUX หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่6 มองเทรอซ ์– โลซานน ์– ศาลาไทย - เจนีวา – อนิเทอรล์าเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนนน์ับไดว้่ำเป็นเมืองที่มี
เสน่หโ์ดยธรรมชำติมำกที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวัติศำสตรอ์ันยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำว
โรมันมำตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนนม์ีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศนท์ี่สวยงำม และ
อำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จงึดงึดดูนกัท่องเที่ยวจำกทั่วโลกใหม้ำพกัผ่อนตำกอำกำศที่นี่ เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่มีควำมส  ำคัญ
ส  ำหรบัชำวไทยเนื่องจำกเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่ำ จำกนั้นน  ำท่ำนชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตัว 

ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว ์และถ่ำยรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐับำลไทยส่งไป
ตัง้ในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน ์

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศูนยก์ลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตั้งองคก์ำรสำกลระดับ

โลก อำทิ องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน ำ้พุเจทโด ที่ฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 
390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบันำฬิกำดอกไม ้สญัลกัษณท์ี่ส  ำคัญของเมืองเจนีวำ แลว้น  ำท่ำนเดินทำงต่อ
สู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่ำง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์
(Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  ำคญั และ มีควำมส ำคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภำพของ
ยอดเขำจงูเฟรำเป็นฉำกหลงั 
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ชีส ฟองดูว)์ 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่7 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงฟราวด ์– ลูเซิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมและยงัเป็นที่ตั้งสถำนีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์ำรยูเนสโกประกำศใหย้อดเขำจุงเฟรำ เป็นพืน้ที่มรดกโลกทำงธรรมชำติแห่ง
แรกของยโุรป น  ำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชำติ ขึน้พิชิตยอดเขำจงุเฟรำที่มีควำมสงูกว่ำระดับน ำ้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่ำงเสน้ทำงขึน้สู่ยอดเขำท่ำนจะไดผ่้ำนชมธำรน ้ำแข็งที่มีขนำดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้
สวยงำม อยู่ใตธ้ำรน ำ้แข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย พำท่ำนชมวิวที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยุโรปที่ระดับควำมสงูถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็น

ไดก้วำ้งไกลที่ถงึชำยแดนสวิส สมัผสักบัภำพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยำวที่สดุในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.
และหนำถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย อิสระใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกับกำรถ่ำยรูป เล่นหิมะบนยอดเขำและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขำและที่ไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำรด์โดยที่ท  ำกำรไปรษณียท์ี่ สงูที่สดุในยุโรป ออกเดินทำงสู่เมืองลู
เซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนั้น
พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนุสรณร์  ำลกึถึงกำรสละ
ชีพอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง
มีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ 
เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำที่เก่ำแก่ที่สดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์
ของชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่8 ลูเซิรน์ - ซูก – ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู่เมืองซูก (ZUG) เมืองแห่งศูนย์กลำงกำรคมนำคมของประเทศ โดยตัวเมืองตั้งอยู๋บนที่รำบเชิงเขำริม
ทะเลสำป ที่มีแม่น  ำ้ Lorze ไหลผ่ำนท ำใหเ้มืองนีไ้ดร้บักำรกล่ำวขำนว่ำมีทัศนียภำพที่งำมดั่งเทพนิยำย น  ำท่ำนชมเมืองชม
หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์ที่ส  ำคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำมโดด
เด่น ของหลงัคำซึ่งเป็นสีน  ำ้เงินขำวโดนเด่นตัดกับสีหลงัคำสีน  ำ้ตำลของบำ้นเมืองสวยงำมอย่ำงย่ิง มีเวลำใหท้่ำนเดินขึน้
บนัไดสูจ่ดุชมวิวดำ้นบนของหอนำฬิกำ ที่ท่ำนจะสำมำรถเห็นวิวที่สวยงำมโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชมโบสถเ์ซนท์
ออสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์กัด์ิสทิธ์ิที่ส  ำคญัของเมือง ตวัโบสถส์รำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลำกำรก่อสรำ้ง
นำนถงึ 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถำปัตยกรรมที่ส  ำคัญที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลำยแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์นอกจำกนี ้ชำว
สวิสยงัมีควำมเชื่ออีกว่ำ  ถำ้ใครมีเรื่องทกุขร์อ้นใดๆ หรอืเจ็บป่วย ถำ้ไดม้ำขอพรกับโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วยบรรเทำใหดี้ขึน้อย่ำง
รวดเรว็ (กรณีถำ้มีพิธีภำยในโบสถ ์อำจไม่ไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ชม) น  ำท่ำนเข้าชมร้านท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป (The 

Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท ำกำรตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภำยในตัวอำคำรมี
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กำรตกแต่งในรูปแบบสถำปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสำโรมัน มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝำผนัง ดว้ยกำร
วำดลำยหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะล  ำ้ค่ำและเครื่องประดับหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลำใหท้่ำนเดินชื่นชมอำคำร งำนศิลปะล  ำ้ค่ำและเครื่องประดับหำยำกแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมี
นำฬิกำชั้นน  ำระดับโลกใหท้่ำนเลือกซือ้เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลำดเคก้เชอรร์ี่ Zug 

Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จำกร้าน Speck เคก้ที่มีรสชำติที่เป็นเอกลกัษณแ์ละมีขำยมำกว่ำรอ้ยปี มีบุคคลที่มี
ชื่อเสยีงมำกมำยต่ำงเคยลิม้ลองเคก้จำกรำ้นนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปำปำฟรำน
ซิส โดยเมืองซุกนีม้ีกำรท ำฟำรม์ผลไม ้ทั้งสตอเบอรร์ี่, บูลเบอรร์ี่, รำสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทั้ง เชอรร์ี่ ที่มีปลกูมำกกว่ำ 
40,000 ตน้ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
 จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส  ำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสำวชนชั้นสงูจำก
ทำงตอนใตข้องเยอรมันอำศัยอยู่ น  ำท่ำนสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่ำแก่ที่มีมำตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่  17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงที่ส  ำคัญของเมืองและยังเป็นศูนยก์ลำงกำรค้ำของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบั น
กำรเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศน ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดย
กษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส  ำนกัแม่ชีที่มีกลุม่หญิงสำวชนชั้นสงูจำกทำงตอนใตข้องเยอรมันอำศัยอยู่ น  ำท่ำนสู่จัตุรัสปา
ราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัเก่ำแก่ที่มีมำตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงที่ส  ำคัญของเมือง
และยังเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบันกำรเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระใหท้่ำนไดเ้ดินชมเมือง 
ถ่ำยรูปและเลอืกซือ้ของที่ระลกึตำมอธัยำศัย 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั AIRPORT HOTEL ZURICH หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่9 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำคณะเดินทำงสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซือ้สินคำ้ใน
รำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 

13.15 น. ออกเดินทำงสูก่รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG971  

วันที ่10 กรุงเทพฯ 
06.10 น. คณะเดินทำงกลบัถงึ สนำมบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ่้ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  

ราคาแนะน าเพียง :   
UP IN THE ALPS : GRAND TOUR OF SWITZERLAND 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่21 - 30 พ.ย.62 75,900 75,900 75,900 75,900 49,455 11,900 

วนัที ่02 - 11 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 49,455 11,900 

วนัที ่07 - 16 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 49,455 11,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอรแ์ลนดผ์ู้ย่ืนวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่ำในวันย่ืน เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
6. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (26 สวิตฟรงัก)์ 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (30 สวิตฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนขำ้ง
นำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุัติวีซ่ำได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง
บรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสอืเดินทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส  ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรอื กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋ วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวรห์รือมัดจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ
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วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรูปถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารุด *** 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯระบตุ ำแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท ำงำน,วันทีล่ำพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 
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CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประทับจำกธนำคำร 

ทำงสถำนทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจำก Internet (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญชโีดย

กำรฝำกหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันยืน่วี

ซำ่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประกับจำกธนำคำร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวัน

ยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย) และตอ้งมหีนำ้ Passport ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคำ่ใชจ้่ำยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกับมตีรำประกับจำกธนำคำร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย) หรอื หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD) หรอืส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคำ่ใชจ้่ำยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรุณาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณชิย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมุดบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซี่า *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 

 
1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 
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7. สญัชำตปัิจจุบัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อำชพีปัจจุบัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


