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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ซูรคิ – มวูล์ซู  
วนัท่ี 2. มวูล์ซู – อองกีเชม – กอลมาร ์– รคิเวียร ์– สตราสบูรก์ 
วนัท่ี 3. สตราสบูรก์ – ไฟรบ์วรก์ – ทิทิเซ ่- โดเนาเอสชิ์นเกน 
วนัท่ี 4. โดเนาเอสชิ์นเกน - เกาะดอกไม ้ไมเนา – คอนสแตนซ ์- เซนต ์กลัเลน 
วนัท่ี 5. เซนต ์กลัเลน – รพัเพอรส์วิล โจนา – ซุก 
วนัท่ี 6. ซุก – ยอดเขารกิิ – ลเูซิรน์ 
วนัท่ี 7. ลเูซิรน์ – ยอดเขาชิลธอรน์ - อินเทอรล์าเคน 
วนัท่ี 8. อินเทอรล์าเคน – เบิรน์ – สนามบิน 
วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 

SWITZERLAND – FRANCE – GERMANY 

9 วัน 7 คนื 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 65,900.- 

เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 63 
ซูรคิ | กอลมาร ์| สตราสบูรก์ | ทิทิเซ ่| เกาะดอกไม ้ไมเนา | เซนต ์กลัเลน | ยอดเขารกิิ | ลเูซิรน์ |  

ยอดเขาชิลธอรน์ | อินเทอรล์าเคน | เบิรน์ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ซูริค – มูวลู์ซ 
09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบิน สวิส อินเตอรเ์นชั่น

แนล แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
12.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองซูรคิโดยสายการบิน สวสิ อินเตอรเ์นชั่นแนล แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี LX181  

***ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จะออกเดนิทางเวลา 13.05 น. และเดนิทางถึงซูริค
เวลา 19.35 น.*** 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่าน
เดินทางสู่เมืองมูวลู์ซ (Mulhouse) เป็นเทศบาลท่ีอยู่ทางตะวนัออกของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่ในจังหวดัโอ-แร็ง แควน้กร็อง
แตส็ต ์ใกลก้บัชายแดนประเทศเยอรมนีและประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MULHOUSE หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่2 มูวลู์ซ – อองกีเชม – กอลมาร ์– ริคเวียร ์– สตราสบูรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมูบ่า้นท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บา้นท่ีสวย
ท่ีสดุของฝรั่งเศส” อีกทัง้ยงัเป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของแควน้อาลซัสอีกดว้ย ท่านจะไดช้มชม
ความงดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคีย้วของหมูบ่า้น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร บา้นเรือนท่ียังคงกลิ่นอาย
ความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณท่ีแต่งแตม้ดว้ยสีสันสีสดใส ชมลานน า้พท่ีุสรา้งในแบบ  
เรเนสซอง จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมืองกอลมาร ์(Colmar) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของไวนแ์ห่งแคว้นอาลซัส (Capitale 

des Vins d'Alsace) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนรุกัษเ์มืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีเรียง
รายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และท่ีอยู่ อาศยัท่ีคงสภาพเหมือนเมือง
ในยคุกลางไดอ้ย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีมี้คลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามว่า “Little Venice” น าท่านถ่ายรูปกับ
มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ โบสถค์าทอลกิเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้จากหินสีชมพทูัง้หลงั สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ.1234 - 1365 ถือ
เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของเมืองกอลมารส์รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดนิทางตอ่สูเ่มืองริคเวยีร ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อาลซสัท่ีมีช่ือเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผ่านชมบริเวณไร่

องุ่นท่ีปลูกกันตามแนวไหล่เขาท่ีลดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดินเล่นในตัวเมืองเก่าท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ไดร้ับการ
อนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกับเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เน่ืองจาก
บา้นเรือนเกือบทกุหลงัมกัจะตกแตง่และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กชิน้นอ้ยท่ีน่ารกัเต็มไป จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่เมือง สตารส์บูรก์ (Strasbourg) เมืองหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ประเทศฝรั่งเศส  ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือ
ฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สตารสบ์ูรก์ เป็นเมืองใหญ่มี
สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวตัิศาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม น าท่านชมย่านริมน า้ฝรั่งเศสนอ้ย หรือ La 

Petite France หรือ Little France เป็นย่านเก่าแก่ท่ีตัง้อยู่ท่ีเกาะใหญ่ กร็องดลี (Grande Île ) บนถนน Rue des Moulins พืน้ท่ี
ประวตัศิาสตรแ์ห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าอิล (River III) ทัง้ส่ีดา้น นับว่าเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวของเมืองสตราสบูรก์ท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในจดุส าคญัท่ีสดุของเมืองนี ้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรือนริมน า้ต่างๆ อีกทัง้ เมือง
นีย้งัไดร้บัการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO อีกดว้ย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 7HOTEL &SPA STRASBOURG หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

วันที ่3 สตราสบูรก์ – ไฟรบ์วรก์ – ททิเิซ่ - โดเนาเอสช์ินเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่เมืองไฟรบ์วกรก์ (Freiburg) เมืองท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสดุในเขตป่าด า (Sudschwarzwald) แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
Freiburg Muenster ท่ีใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 313 ปี และมีความสงูถึง 116 เมตร โบสถนี์ร้อดพน้จากการทิง้ระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตร ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้อย่างน่าเหลือเช่ือทั้งท่ีตัวเมืองนั้นถูกท าลายเกือบทั้งหมด และชมถนน 
Konviktstrasse  ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุของเมือง อาคารบา้นเรือนตา่งๆนัน้ก็ถกูประดบัตกแต่งไปดว้ยไมเ้ล่ือยหลากสีสนั
สรา้งความน่ารกัใหก้บัถนนแห่งขึน้ไปอีก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองททิเิซ่ (Titisee) เมืองรมิทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความ

งามของบา้นเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์ สถานท่ีอันเป็นตน้
ก าเนิดนาฬกิากุ๊กก ูใหท่้านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบลก็ฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต  ารบัตามอัธยาศยั และเพลิดเพลินกับการเลือก
ซือ้สนิคา้ท่ีระลกึ น าท่านเดนิทางสู่เมืองโดเนาเอสช์ินเกน (DONAUESCHINGEN) เมืองป่าสนในทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรฐั 
ประเทศเยอรมนี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั WYNDHAM GARDEN DONAUEESCHINGEN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 โดเนาเอสช์ินเกน – เกาะดอกไม้ ไมเนา – คอนสแตนซ ์- เซนต ์กัลเลน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เกาะดอกไม้ไมเนา (Mainau) เกาะไมเนาตัง้อยู่ในทะเลสาบโบเดนซี และเป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุใน
บรรดาเกาะตา่งๆ บนทะเลสาบแห่งนี ้มีพืน้ท่ีกว่า 280 ไร่ ใหท้่านไดอ้ิสระตามอัธยาศยัช่ืนชมความสวยงามของหมู่มวลดอกไม้
นานาชนิดท่ีบานสะพรั่งและเพลดิเพลนิกบัความรม่รื่นของบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายพนัธุผ์สมผสานกับทิวทัศน์
ของทะเลสาบไดอ้ย่างน่าประทับใจ นอกจากนีบ้นเกาะยังมีผีเสือ้นับพนัตวัอยู่ในสวนใหไ้ดช้ม อีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่เมือง
คอนสแตนซ ์(Konstanz) เป็นเมืองในรฐั Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ทางตะวนัตกสดุของทะเลสาบโบเดน
ซี อยู่ตดิกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเหมือนเมืองตากอากาศท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบและมีช่ือเสียงมากเมืองหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี และเป็นท่ีตัง้ของมหาวทิยาลัยคอนสแตนซ ์(University of Konstanz) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก
แห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมดา้นหนา้ของวิหารคอนสแตนซ ์(Konstanz Cathedral)  โดยวิหารถูกสรา้งขึน้ในปี 615 เพ่ือถวายแด่พระแม่มารี 

ต่อมาในปี 1052 วิหารไดพ้งัทลายลง และไดมี้การบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้โดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 
และมีการบรูณะอีกหลายๆ ครัง้หลงัจากนัน้มาจนถึงปัจจบุนั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซนตกั์ลเลน (St.Gallen) เมืองท่ีตัง้
อยู่ในหุบเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยช่ือเมืองนั้นไดม้าจากนักบุญท่ีมาเผยแพร่ศาสนาเม่ือสมัย
ศตวรรษท่ี 7 ซึ่งเมืองนีน้ัน้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตค์าธอลิคในยุคสมยัยุโรปกลางก่อนจะเปล่ียนไปเป็นศนูยก์ลางการคา้
ผา้และการเย็บปักถกัรอ้ยแทนในยคุหลงั  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


5 SWITZERLAND – FRANCE – GERMANY 9D 7N BY LX                                                                                                               [GQ3ZRH-LX003] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 เซนต ์กัลเลน – รัพเพอรส์วิล  โจนา – ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนตกั์ลเลน (Convent of St. Gall) อันศกัดิส์ิทธิ์ ภายนอกนัน้โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตวัวิหารนัน้
ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมหอสมุดโบราณ
(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek) โดยหอ้งสมดุนีน้ับว่าเป็นหอ้งสมดุท่ีเก่าแก่ อาจจะเรียกไดว้่ารวยและเก่าแก่ท่ีสดุในโลก
แห่งหนึ่ง (Abbey Library is one of the richest and oldest in the world) ภายหอ้งโถงของหอ้งสมดุตกแต่งดว้ยงานไม้
แกะสลกั หินอ่อน และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขียนเฟรสโกท่ี้ออกแบบและเขียนโดยศลิปินท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล 
อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดมหลงัคา เป็นท่ีเก็บรวบรวมถึงหนังสือต่างๆและเอกสารส าคญั มากกว่า 170,000 เล่ม และ
หอ้งสมดุนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หากไม่สามารถเขา้ชมมหาวิหารและหอ้งสมดุได ้ทางบริษัทขอคืน
เงินท่านละ่ 10 CHF) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองรัพเพอรส์วลิ - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองนีต้ัง้อยู่ติดกับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) 

ในมลรฐัเซนทก์ลัเลน ในอดีตทัง้รพัเพอรส์วลิ และ โจนา นัน้เป็นเมืองท่ีอยู่แยกกนั จนกระทั่งรวมกนัเมือปี 2007 และไดก้ลายเป็น
เมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของมลรฐัเซนตก์ลัเลน มีเนินเขาใจกลางตวัเมืองซึ่งเป็นท่ีตัง้ของปราสาทเก่า (Rapperswil 
Castle) ซึ่งถกูสรา้งขึน้ราวๆ ค.ศ.1220 โดยท่านเคาทแ์ห่งเมือง Rapperswil โดยปราสาทแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมือง และ
ยังกลายเป็นจุดชมวิวเมืองท่ีสวยงาม มองเห็นทะเลสาบซูริค อาคารบ้านเรือนทั่วทั้งเมื อง และท่ีส  าคัญชาวเมืองนีจ้ะให้
ความส าคญักบัการปลกูดอกกหุลาบมาก เป็นแหล่งเพาะปลกูกุหลาบมากกว่า 600 สายพนัธุ ์มากกว่า 15,000 ดอกท่ีเบ่งบาน
อยู่ทั่วเมือง โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตลุาคมของทุกปี จนไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองแห่งกุหลาบ 
(Town of roses)" ออกเดนิทางสูเ่มืองซุก (ZUG) เมืองแห่งศนูยก์ลางการคมนาคมของประเทศ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนท่ีราบเชิง
เขาริมทะเลสาบ ท่ีมีแม่น า้ Lorze ไหลผ่านท าใหเ้มืองนีไ้ดร้บัการกล่าวขานว่ามีทัศนียภาพท่ีงามดั่งเทพนิยาย น าท่านชมหอ
นาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่นของ
หลงัคาสีน า้เงินขาวโดดเดน่ตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาใหท้่านเดินขึน้บนัไดสู่จุดชมวิวดา้นบน
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ของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง น าท่านเขา้ชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The 

Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการ
ตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลาย
หินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มี
เวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดบั
โลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger 
Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ท่ีมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้
ลองเคก้จากรา้นนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟารม์
ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บลูเบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ท่ีมีปลกูมากกวา่ 40,000 ตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่6 ซุก – ยอดเขาริกิ – ลูเซิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป และยังเป็นอันดบั 2 
รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi 

Kulm) นีมี้ท่ีมาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug  โดยสถานท่ี
แห่งนีเ้คยเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเรื่อง “อย่าลืมฉัน” และ “รตันาวดี” อีกดว้ย จากนัน้น าท่านลงจากเขาโดยการนั่งกระเชา้เพ่ือ
สมัผสับรรยากาศของทิวทศันท่ี์สวยอีกเสน้ทางหน่ึง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
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บ่าย เดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ
ขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร  าลึกถึง
การสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 

Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลู
เซิร ์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ให้ท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต , เครื่องหนัง, มีด
พบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก 

 
เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่7 ลูเซิรน์ – ยอดเขาชิลธอรน์ - อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเมอรเ์รน (Murren) ขึน้กระเชา้ท่ียาวท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนดส์ู่ยอดเขาชิลธอรน์ (Schilthorn) โดยยอด
เขาแห่งนีต้ัง้อยู่ในแถบบรเิวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมีความสงูกว่า 2,970 เมตร และเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ท่ีมีช่ือเสียง
ของสวติเซอรแ์ลนด ์ยอดเขาแห่งนีน้ัน้มีช่ือเสียงไปทั่วโลกจากการท่ีเคยถกูใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าเจมส ์บอนด ์007 ภาค “On her 
majesty’s secret service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" ดา้นบนของยอดเขานัน้เป็นท่ีตัง้ของภัตตาคารหมนุได ้360 องศา 
พติซ ์กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแห่งนีส้ามารถหมนุไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือใหล้กูคา้สามารถชมทิวทัศนข์องเทือกเขาแอลป์ได้
รอบทิศทาง  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ มีเวลาใหท้่านได้
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่8 อินเทอรล์าเคน – เบิรน์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้
เบริน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวติท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear 

Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็น
ย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200 - 300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนน
ท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์
คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster 
สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสิน
ครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

17.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ สวสิ อินเตอรเ์นชั่นแนล แอรไ์ลนเ์ท่ียวบนิ LX 180 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
09.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   

 

ราคาแนะน าเพยีง  

SWITZERLAND – FRANCE – GERMANY 9 วัน 7 คนื  

โดยสายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล แอรไ์ลน ์(LX) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

08 – 16 เม.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,105.- 11,900.- 

22 – 30 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 46,315.- 11,900.- 

07 – 15 มิ.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,465.- 11,900.- 

23 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63  65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,465.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (16 สวติฟรงัก)์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 สวติฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 
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***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ
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ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) 

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


