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10 วนั คลาสสิค แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 
เท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ท่ีเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 

 

 
***บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวิส อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ส*** 

มกราคม - เมษายน 2565 

เร่ิมต้น 109,900 บาท  
(รวมค่าวีซ่า และทิปทุกอย่างแล้ว)  

ซูริค, น ้าตกไรน์, ดาวอส, เซนต์โมริตส์, อันเดอร์มัท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอกซ์เพรส 
เซอร์แมท (พักค้าง 2 คืน), ขึน้เขาแมทเทอร์ฮอร์น, ซาสเฟ, ไอซ์ พาวิลเลียน, มองเทรอ, เวเว่ย์, โลซานน์ เจนวีา,  

เนอชาแตล, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึน้เขาจุงเฟรา  , ลเูซิร์น, ซูริค 
ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 14-23 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65 
ราคาทัวร์ 113,900 บาท : 8-17 เม.ย. 65 / 12-21 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65  
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10 วนั คลาสสิค แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 
เท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ท่ีเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค  
 

21.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมคัคุเทศก์ได้ที่  เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

 หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอิน พร้อมผลการ
ตรวจ RT-PCR Test มีอายุไม่เกิน 72 ช่ัวโมง (แนะน าให้ท าการตรวจโควิด 1 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง)  

 

วันที่สอง ซูริค – น ้าตกไรน์ – ดาวอส – เซนต์โมริตส์  
 

00.22 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกล่ินอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ 
และอาคารสไตล์คลาสสิก น าท่านเที่ยวชมและสัมผสัความงามของน ้ าตกไรน์ น ้าตกที่ไดช่ื้อว่าเป็นน ้ าตกที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน ้าที่กระทบกบัโขดหินกลางน ้าดงัสนั่นทัว่บริเวณ ละอองน ้าที่กระจายปก
คลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บ
ภาพความงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.20 ช.ม.) เมืองน้ีได้เป็นเจา้ภาพจดังาน World Economic Forum (WEF) ซ่ึงเป็นการประชุมประจ าปี
ของทัว่โลก ในทุกๆปี เมืองดาวอส (Davos) ตั้งอยู่เขตรอบแม่น ้ า Landwasser ซ่ึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง 
ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ที่ความสูง 1,560 เมตร (5,120 ฟุต) ซ่ึงเป็นเมืองที่สูงที่สุดในยุโรป และเมืองน้ีถูก
จดัให้เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และสูงที่สุดในยุโรป นอกจากน้ีเมืองน้ียงัโด่งดงั เร่ือง
ของอากาศที่ดี  สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การรักษา และฟ้ืนตัวจากโรคปอด เมืองน้ีมีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ของไทย โดยในธนบตัรที่ระลึกฉบบัละ 20 บาท ที่ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ัดพิมพข้ึ์น
โดย ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ในหลวง ร.9 เมื่อสมยัยงัทรงพระเยาว์ ซ่ึงทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ 
(Seehof hotel) ซ่ึงอยู่ที่เมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโรงแรมเซโฮฟ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 
 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์โมริตส์ (St. Moritz) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)      
เมืองที่อยู่ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 
1,775 เมตรเหนือน ้ าทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 
4,049 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เมืองเซนต์โมริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วนที่ราบ
โดยมีทะเลสาบขั้นอยู่ตรงกลาง เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก ตัวเมืองตั้ งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทางตะวันออกสุดของ
ประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัเซนตโ์มริตส์ (Lake St. Moritz) ซ่ึงจะ
พบกบัความงดงามของน ้าใสสีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถา้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง 
อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด์เนม หรือ สินคา้พื้นเมือง ในย่านจตุรัส
พลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งน้ี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Europa St. Moritz *** หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม อันเดอร์มัท - น่ังรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – เซอร์แมท (พักค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์มัท (Andermatt) (ระยะทาง 224 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

หมู่บ้านในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่เรียกว่าอวัร์เซอเริน อนัเป็นแหล่งต้นน ้ าของแม่น ้ าร็อยส์ 
อนัเดอร์มทัถือเป็นหมู่บา้นที่เป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาที่ส าคญัสามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์อลัพท์าง
ทิศตะวนัออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต ้และช่องเขาฟัวร์คาทางทิศตะวนัออก  เมืองน้ีจึงเป็นเมืองที่อากาศดี
อีกแห่งและมีทศันียภาพที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ยลทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้งทาง นอกจากน้ี
อนัเดอร์มทัยงัเป็นเมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาข้ึนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ซ่ึงเป็นรถไฟที่นัง่ชมวิวทิวทศัน์และ
บรรยากาศของเมืองเล็กๆตลอดเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสัมผสับรรยากาศ นัง่ไฟสายโรแมนติค สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟที่ไดช่ื้อว่าวิ่งชา้
ที่สุดในโลก และเป็นเส้นทางที่นกัท่องเที่ยวทัว่โลกใฝ่ฝันจะไดสั้มผสั ตลอดการนัง่รถไฟกว่า 3 ชัว่โมงจากเมือง
อนัเดอร์แมท (Andermatt) สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่าน
จะได้ชมทิวทศัน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขาและสายน ้ าสีฟ้าคราม
สดใสของทะเลสาบ หรือจะเป็นทศันียภาพของภูเขาที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาความสูงกว่า 3,000 
เมตร ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอนัสวยงามและข้ึนช่ือของ
สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟส้ินสุดการเดินทาง ณ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขา
แหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กวา้งใหญ่ เมืองเซอร์แมท
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น้ีถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยส้ินเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามน าเคร่ืองยนตท์ี่ใช้น ้ ามนัเขา้ไปในตวัเมือง
เด็ดขาด น าท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหน่ึงของ
สวิตเซอร์แลนด์  

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Astoria Zermatt **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

วันที่ส่ี เซอร์แมท – เคเบิล้สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพิษ) - ไอซ์พาวิลเลียน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่าน นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์
ฮอร์นที่มีช่ือเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 
เมตร รูปทรงพีระมิดตั้งอยู่บนพื้นที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนกัท่องเที่ยว
จากทัว่โลกมาชมความงามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” น้ีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ของลูกอม “ริกัวล่าร์” และ “พาราเมาต์พิกเจอส์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมาตพ์ิกเจอส์ ของฮอลลีวูด 
ไดน้ ามาเป็นตราสัญลกัษณ์ของบริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสดว้ย
ความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอ่ืนๆ ที่อยู่
ใกลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาน าท่านนั่งกระเช้าเดินทางกลบั
สู่ เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของกระเช้า ข้ึนกับสภาวะอากาศ ณ วนันั้นๆ ขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการ
หากสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บน Matterhorn Glacier Paradise 
 (***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะน าท่านรับประทานอาหารที่เมืองเซอร์แมทแทน) 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาสเฟ (Sass Fee) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองวิสป์ (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้น แต่กระนั้นก็มีช่ือจากท าเลที่ตั้งซ่ึงแวดลอ้มดว้ยภูเขาสูงเสียดฟ้า
มากถึง 18 ลูก ท าให้ซาสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮิตส าหรับผูช่ื้นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นได้รับฉายาว่า The 
Pearl of the Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองน้ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมือง
ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีรถยนต์วิ่ง มีอากาศที่บริสุทธ์ิมาก จากนั้นน าท่านเขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Pavilion) ที่
ระดบัความสูง 3,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินและถ่ายรูปเล่นกบัรูปสลกัน ้าแข็งรูปต่าง ๆ 
และประดบัไฟอย่างสวยงาม ซ่ึงทั้งหมดที่ว่ามาตั้งอยู่ภายในถ ้าน ้าแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ลา้นปีอีกดว้ย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Astoria Zermatt **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วันที่ห้า  มองเทรอ – ปราสาทชิลยอง – เวเวย์  – โลซานน์  – เจนีวา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 12 นาที น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ 

(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่า
ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือนริมทะเลสาบ น าท่านเขา้ชมปราสาทชิลยอง (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้ งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดย
ราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ที่จะสัญจรผ่านไปมา
จากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทาง
ขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่เมืองโลซานน์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันชาร์ลี 
แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตได้เคยใชบ้ั้นปลายชีวิตที่เมืองน้ี ได้เวลาน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าท่านชมเมืองโลซานน์  ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
เมืองโลซานน์นบัไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์
อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตาก
อากาศที่น่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองที่มีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า 
น าท่านผ่านชมอพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซ่ึงในอดีต
เป็นที่ประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาที่สามพระองค์ สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล  รัชกาลที่ 8 
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี 



HTC-LX-10D-CLS-GRDSWISS 

ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 น าท่านเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่
ทรงโปรดของยุวกษัตริย์ทั้ งสองพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le 
PavillonThailandais) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จดัสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างข้ึนจาก
ไมส้ัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
9 ทรงครองศิริราชสมบตัิครบ 60 ปี และเพื่อกระชับความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์
รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบ
อย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 
 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเที่ยว
ที่มีช่ือเสียงและมีความส าคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเมืองนั้ นตั้ งอยู่บริเวณที่
ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น ้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้ งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศ เป็นแหล่งน ้าจืดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮังการี 
ส าหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่าง
ชาติส าคญัๆ หลายองค์กร น าท่านชมน ้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค์ น ้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ส าคญัที่มีช่ือเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้
จากทุกจุดในเมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้ าพุที่ไดร้ับการยอมรับว่าเป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถ
พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้ าพุถูกติดตั้ งในปี 1886 น าท่านถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ที่สวน
อังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Geneva Hotel **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่หก  เจนีวา – เนอชาแตล – เบิร์น   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) เมืองแห่งปราสาทของสวิส ตั้งอยู่บนชายฝ่ังของทะเลสาบเนอชา
แตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบที่มีช่ือเดียวกันกับเมืองและรัฐ น าท่านเขา้ชมปราสาทเนอชาแตล (Chateau de 
Neuchatel) ปราสาทเก่าแก่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทตั้งอยู่บนยอดเนิน
เขาเล็กๆใจกลางเมืองเก่า จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์คอลเลกีอาเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถ์เก่าแก่ที่
ตั้งอยู่บนเนินเขาและอยู่ติดกันกบัปราสาทเนอชาแตล ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 12 ในสไตล ์Roman rhenan 
โดยมีหลงัคาเป็นแบบกอธิค ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการบูรณะมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั
โบสถแ์ห่งน้ีไดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลกัๆของเมืองเนอชาแตลอีกแห่ง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึนเมื่อ 800 ปีที่แลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือน
เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตก
ชาวเมืองได้สร้างก าแพง และสะพานขา้มที่สามารถชักข้ึนลงได้ น าท่านชมกรุงเบิร์นซ่ึงได้รับการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัตวท์ี่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น า
ท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค   เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบั
การเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของ
เมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่
นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ ง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 
1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมือง
แทน และดดัแปลงไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Westside Hotel **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่เจ็ด  เบิร์น – อินเตอร์ลาเก้น – ขึน้เขาจุงเฟรา (มรดกโลก)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz 
lake) อิสระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัได้ช่ือว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน     
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน
สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของสวิส 
ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักๆ  ที่กระจดักระจายอยู่ทัว่ไป มีทั้งบา้น
สีน ้ าตาลเขม้ตดักับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          
วิวธรรมชาติที่สลบักันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กับพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะจอดให้ท่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 
13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) น าท่านชม กลาเซียร์หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ 
จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกวา้ง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้
กวา้งไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร น าท่านชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบั
ภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหน่ึงของยอดเขา (แวะ
เปล่ียนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปล่ียนรถไฟ ซ่ึงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Du Nord Interlaken ***** หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่แปด ลูเซิร์น - ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก
จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้  ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักับป่าไมท้ี่แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา
และไหล่เขา สลบัแซมด้วยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับสะพานไมช้า
เพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์ เป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี              
เป็นสัญลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  จากนั้นน าท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ 
อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน 
แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ป
สิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดย
สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 
ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในครั้ งปฏิวตัิใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 16   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านถ่ายรูปกับ 
Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าลิมมตั และเป็นจุด
ถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ พร้อมกับวิว
แม่น ้าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ 

 
  

 น าท่านตรวจ RT-PCR Test ณ สนามบินซูริค (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ CHF 150) ได้รับผล
ประมาณ 5 ช่ัวโมงผ่านทางอีเมล์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่เก้า ซูริค - กรุงเทพมหานคร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเชคอิน และท า Tax Refund 
13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

วันที่สิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั คลาสสิค แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 
เท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ท่ีเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 14-23 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65 
ราคาทัวร์ 113,900 บาท : 8-17 เม.ย. 65 / 12-21 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65  
 

อตัราค่าบริการ   มกราคม - มีนาคม 2565 เมษายน- พฤษภาคม 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

109,900 113,900 

พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,000 15,500 
เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 99,900 103,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเมื่อที่นัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน (BKK-ZRH-BKK) 24,000 27,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัที่ปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม  มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) พร้อมค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
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 เจา้หนา้ที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีขอ้ก าหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
 ค่าที่พกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื่อกลบัถึงเมืองไทย 
 ค่าเจา้หนา้ที่ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิก  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เ กิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดร้ับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season 
สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใชจ้่าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย
ตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหต ุ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง  ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้เดินทางทราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ  การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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 เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน 
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอีก
ครั้ ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถงุใสพร้อมที่
จะส าแดงต่อเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดการสูญ
หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่นวี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมกีารเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดร้ับวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณต์อ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบดิา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนที่จะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (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 ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ้่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ้่ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 



HTC-LX-10D-CLS-GRDSWISS 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั คลาสสิค แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 
เท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ กับ เส้นทางสุดคลาสสิค ท่ีเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท     15-24 ม.ค. 65  14-23 ก.พ. 65   19-28 มี.ค. 65 
ราคาทัวร์ 113,900 บาท     8-17 เม.ย. 65  12-21 เม.ย. 65   29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65  

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์......... .................................................. 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อีเมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
กรุณาส่ง แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ต มาที่ Line ID : chainuan 

หรือ อีเมล์ koon.chainuan@gmail.com 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท์มือถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มย่ืนวีซ่า 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การย่ืนวีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


	2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

