
 

 

EHC-LX-8D-UNSEENSWV2 

8 วนั 6 คืน อนัซีน สวติเซอร์แลนด์ V2 (บินตรง) 
ชมธารนํ้าแขง็ ณ อเลท็ช ์อารีน่า / แช่นํ้าแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด / ข้ึนเขามิทเทลอาลาลิน 

 
***บินตรงสู่นครซูริค*** ด้วยสายการบินสวิส อนิเตอร์เนช่ันแนล 

กนัยายน – ตุลาคม 2562 

เร่ิมต้นที ่73,900 บาท  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น) 

ซูริค – ข้ึนเขาเอกิสฮอร์น – ชมธารนํ้าแขง็ ณ อเลท็ช ์อารีน่า – แช่นํ้ าแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด - ซาสเฟ่ 
ข้ึนเขามิทเทลอาลาลิน – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – กรูแยร์ – ฟรีบวร์ก -  เบิร์น – ทะเลสาบเบลาซ์ซี – อินเตอร์ลาเกน้ 

อาหารคํ่าม้ือพิเษบบนฮาร์เดอร์คลุม์ – ไมริงเกิน – หุบเขาอาเร่ – ซุก – ซูริค 
 

25 ก.ย.-2 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 
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แผนที่การเดนิทางตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
10.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทษกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิส อินเตอร์ชัน่แนล แอร์เวยส์ แถว G 1-6 ประตู

ทางเขา้ท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทษสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) เท่ียวบิน  LX 181 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหาร
คํ่า ระหว่างเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทษสวิตเซอร์แลนด ์นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและษุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั PARK INN ZURICH AIRPORT / ALLEGRA ZURICH AIRPORT **** หรือเทยีบเท่า 
(**โปรดเตรียมชุดว่ายนํ้า ผา้เชด็ตวั และถุงสาํหรับเกบ็ชุดว่ายนํ้า พกติดตวัสาํหรับเขา้ใชบ้ริการสปาท่ีเมืองบริกเกอร์บาร์ดในวนัรุ่งข้ึน) 
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วนัที่สอง ฟิสช์ – ขึน้เขาเอกสิฮอร์น – จุดชมววิธารน า้แขง็ อเลท็ช์ อารีน่า – บริกเกอร์บาร์ด – ซาสเฟ่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีฟิสช์ (Fiesch Station) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ท่ีตั้งอยู่ในหุบ

เขาแควน้วาเลส นาํท่านนัง่กระเชา้ ข้ึนสู่ยอดเขาเอกิสฮอร์น (Eggishorn) ท่ีจุดชมวิวอเลท็ช ์อารีน่า (Aletsch Arena) ณ 
ความสูง 2,869 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถเห็นยอดเขาทัว่สวิตเซอร์แลนด์ไดห้ลายยอดเลยทีเดียว 
รวมถึงยอดเขายุงเฟราดว้ย  นาํท่านชมธารนํ้ าแข็ง อเล็ทช์ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) ธารนํ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความยาวทั้งส้ินกว่า 23 กิโลเมตร และหนา้กวา้งกว่า 1.8 กิโลเมตร ธารนํ้ าแข็งอเล็ทช์ กลาเซียร์เป็น
ส่วนหน่ึงของเทือกเขาสวิสแอลป์ร่วมกบัยงุเฟรา ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกของประเทษสวิตเซอร์แลนดต์ั้งแต่
ปี ค.ษ.2007 (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านบนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาษยั (***การให้บริการ
ของกระเช้าขึน้เขา ขึน้กับสภาวะอากาศในวันเดินทางและประกาศของผู้ให้บริการกระเช้า)  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบริกเกอร์บาร์ด (Brigerbad) (ระยะทาง 23 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อใช้

บริการท่ี Thermal Bath ษูนยส์ปานํ้ าแร่ใจกลางหุบเขาวาเลส ภายในมีบ่อนํ้ าแร่ทั้งในตวัอาคารและกลางแจง้จาํนวน
มากมายใหบ้ริการ โดยนํ้ าแร่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 34-37 องษา อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถในษูนยส์ปาท่ามกลางหุบ
เขาแห่งน้ี (**โปรดเตรียมชุดว่ายนํ้ า ผา้เช็ดตวั และถุงสาํหรับเก็บชุดว่ายนํ้ า ก่อนเขา้ใชบ้ริการ) ไดเ้วลานาํท่านเดินทาง
สู่ เมืองซาสเฟ่ (Saas-Fee) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หน่ึงในเมืองกลางหุบเขาซาสท่ีระดบั
ความสูงราว 1,800 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล เป็นหน่ึงในเมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีประชากรทอ้งถ่ินอาษยัเพียงราว 1,500 
คน 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั BEST WESTERN METROPOLE SAAS FEE **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองซาสเฟ่ไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคยีง ให้กับคณะแทน*** 
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วนัที่สาม ขึน้เขามทิเทลอาลาลนิ – มองเทรอซ์ – โลซานน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าขึน้สู่มิทเทลอาลาลิน (Mittelallalin) สถานีบนยอดเขาอาลาลิน (Allalinhorn) สัมผสั

ความสวยงามเทือกเขาสวิสแอลป์ดว้ยวิว 360 องษาบนความสูงระดบั 3,456 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล และเป็นท่ีตั้ง
ของ Drehrestaurant Allalin ภตัตาคารพาโนราม่าท่ีหมุนรอบตวัเองไดท่ี้สูงท่ีสุดในโลก (World’s Highest Revolving 
Restaurant)  นาํท่านเขา้ชม ไอซพ์าวิลเลียน (Ice Pavillion) ถํ้านํ้ าแข็งท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอาลาลิน เป็นถํ้านํ้ าแข็งท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก (World’s Largest Ice Pavillion) ภายในถํ้านํ้ าแข็งมีจดัแสดงการแกะสลกันํ้ าแข็งรูปทรงต่างๆไดอ้ย่าง
สวยงาม อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัความสวยงามในถํ้าแห่งน้ีพร้อมบนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาษยั (***
การให้บริการของกระเช้าขึน้เขา ขึน้กับสภาวะอากาศในวันเดินทางและประกาศของผู้ให้บริการกระเช้า) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางดว้ยกระเชา้กลบัสู่ เมืองซาสเฟ่ และเดินทางดว้ยรถโคช้สู่ เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง 139 

กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาษท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงาม
ของทิวทษัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 
800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอาํนาจโดยราชวงษซ์าวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ควบคุมการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวิตเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือน
ด่านเก็บภาบีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne)  ซ่ึงตั้งอยู่บน
ฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา (ระยะทาง 31 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) 

  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NOVOTEL LAUSANNE / OR MOVENPICK LAUSANNE  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี กรูแยร์ – ฟรีบวร์ก – เบิร์น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ (Gruyere) (ระยะทาง 59 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 50 นาที) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงทางดา้นการผลิตชีสรสเลิษของประเทษสวิตเซอร์แลนด์ โดยชีสท่ีผลิตจากเมืองกรูแยร์มีประวติัษาสตร์การ
ผลิตยาวนานกว่า 800 ปี ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นหน่ึงในสุดยอดชีสท่ีดีอนัดบัตน้ของโลก ท่ี ซ่ึงถูกผลิตข้ึนภายใต้
การควบคุมมาตรฐาน AOC ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล นาํท่านเดินเท่ียวชม เมืองเก่ากรูแยร์ (Medieval Town of 
Gruyere) ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงระดบั 810 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล บนเชิงเขาโมเลซาน (Moléson) ใกลหุ้บเขาแซนน์
ซ่ึงมีแม่นํ้ าแซนน์ไหลผา่น มีประชากรอาษยัอยูเ่พียงราว 2,200 คน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นเกบตรกรรมและ
ปษุสตัว ์นาํท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทกรูแยร์ (Gruyere Castle) คฤหาสน์โบราณยคุษตวรรบท่ี 13 ถูกใชเ้ป็นท่ีพาํนักของ
ผูป้กครองเมืองมาหลายยุคสมัย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัฑ์เปิดและเป็นหน่ึงในมรดกสถานท่ีสําคัญของประเท ษ
สวิตเซอร์แลนด ์ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองเลก็ๆหรือเลือกซ้ือชีสช่ือดงัเป็นของฝากตามอธัยาษยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟรีบูร์ก (Fribourg) (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองเก่าแก่ทาง
ตะวนัตกของประเทษสวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึงมีแม่นํ้ าแซนน์ท่ีแยกมาจากแม่นํ้ าอาเร่ไหลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงตั้งอยู่บนท่ี
ราบสูงระดบั 500-700 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีการอนุรักบ์วฒันธรรมและประวติัษาสตร์ของ
ประเทษไวอ้ยา่งดีเยีย่ม นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถป์ระจาํเมืองฟรีบูร์ก หรือโบสถแ์ห่งเซนต์นิโคลสั (Cathedral of 
St.Nicolas) โบสถส์ไตลโ์กธิกท่ีตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง สร้างข้ึนช่วงปลายษตวรรบท่ี 13 และใชเ้วลากว่า 200 ปี
ในการก่อสร้างให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของโบสถแ์ห่งน้ีคือกระจกสีเสตนกลาส (Stained Glass) ซ่ึง
ออกแบบโดยจิตรกรชาวโปลิชนาม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร์ (Jozef Mehoffer) ในช่วงปลายษตวรรบท่ี 19 ซ่ึงถูกอนุรักบ์
เป็นหน่ึงในปฏิมากรรมทางษาสนาสไตลอ์าร์ตนูโวท่ีสาํคญัท่ีสุดช้ินหน่ึง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) 
(ระยะทาง 33 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของประเทษสวิตเซอร์แลนด ์เมืองโบราณเก่าแก่สร้าง
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ข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่นํ้ าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ 
ทางดา้นทิษเหนือ ทิษใต ้และทิษตะวนัออก ส่วนทิษตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างกาํแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกั
ข้ึนลงได ้นาํท่านเท่ียวชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆในกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ษ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี 
ค.ษ.2010 นาํท่านชม บ่อหมีสีนํ้ าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกับณ์ของกรุงเบิร์น นาํท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ชม
อาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬิกาไซท้ค์ลอ็คเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่
ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ษ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึง
เปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดดัแปลงไซท้์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อม
ติดตั้งนาฬิกาดาราษาสตร์เขา้ไป นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ ์Munster ส่ิงก่อสร้างทางษาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทษ
สวิตเซอร์แลนด ์สร้างข้ึนในปี ค.ษ. 1421 (***ร้านค้าส่วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปิดให้บริการในวันอาทิตย์) 

 

 คํ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOLIDAY INN BERN WEST SIDE ****หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า ทูน - ทะเลสาบเบลาซ์ซี – ฮาร์เดอร์คุล์ม – อนิเตอร์ลาเก้น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทูน (Thun) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีตั้งอยูใ่กลเ้มืองอินเตอร์ลาเกน้ นาํท่านเท่ียวชม เขตเมืองเก่า (Old Town of Thun) ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
หลากสีสัน สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของท้องถ่ิน ร้านกาแฟ คาเฟ่เล็กๆ และร้านอาหารสําหรับรองรับ
นักท่องเท่ียว นาํท่านเดินชม จตุัรัสใจกลางเมือง (City Hall Square) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของษาลาว่าการ แวะถ่ายรูปกับ 
ปราสาททูน (Thun Castle) คฤหาสน์สีขาวมุงหลงัคาอิฐสีนํ้ าตาลแดง ยคุษตวรรบท่ี 12 ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาซ์ซี (Blausee) ทะเลสาบเล็กๆใจกลางหุบเขาคานเดอร์ท่ีตั้งอยู่ระหว่างเมืองสปิสซ ์
และเมืองคานเดอร์ชเต็ค บนเน้ือท่ีเพียง 1.6 เอเคอร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งการมา
พกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุ รอบๆทะเลสาบเบลาซซี์รายลอ้มดว้ยโรงแรม สนามเด็กเล่น ลานปิกนิก ร้านอาหาร และ
ฟาร์มปลาเทราต์ ทะเลสาบแห่งน้ีข้ึนช่ือเร่ืองความใสสะอาดของนํ้ าสีฟ้าเขียว หรือสี Turquoise Blue ซ่ึงสามารถ
มองเห็นปลาเทราต์ท่ีอาษยัอยู่ในทะเลสาบได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านเดินชมทะเลสาบพร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาษยั 
  

***อิสระใหท่้านเลือกรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาษยั*** 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเกน้ (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทา
ประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้
ท่านไดส้มัผสับรรยากาษและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาษยั ท่านสามารถ
เลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER, PATEK 
PHILIPPE และอ่ืนๆ (***ร้านค้าส่วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปิดให้บริการในวันอาทิตย์) จากนั้นนาํท่านนั่ง
รถรางไต่เขา ข้ึนสู่ ฮาร์เดอร์คุลม์ (Harder Kulm) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเมืองอินเตอร์ลาเกน้  (Top of Interlaken) ท่ี
ความสูงราว 1,322 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ตั้งอยู่ในกลางเมืองอินเตอร์ลาเกน้ ด่ืมดํ่ากบัทษันียภาพอนังดงามของ
ทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนซ ์ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารบนฮาร์เดอร์คุลม์ 
 หลงัอาหารคํ่า นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเตอร์ลาเกน้ 
 (หากภตัตาคารบนฮาร์เดอร์คุล์มไม่สามารถรองรับคณะได้ จะน าคณะรับประทานอาหารในเมืองอินเตอร์ลาเก้นแทน) 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CITY OBERLAND *** หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หก ไมริงเกนิ – หุบเขาอาเร่ – ลูเซิร์น – อาเรา – ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไมริงเกิน (Meiringen) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเท่ียว
เลก็ๆท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดขุนเขา เพื่อเขา้ชม หุบเขาอาเร่ (Aare Gorge)  หรือท่ีชาวสวิสเรียกว่า อาเร่ชลุคท ์
(Aareschlucht) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวสุดมหัษจรรยข์องประเทษสวิตเซอร์แลนด์ เกิดจากการละลายตวัของธาร
นํ้ าแข็งราว 10,000 ปีท่ีแลว้เม่ือคร้ังหมดยคุนํ้ าแข็ง ทาํใหเ้กิดสายธารนํ้ าอนัไหนเช่ียวกดัเซาะชั้นหินผาไลมส์โตนจน
เกิดเป็นหุบเขาความสูงราว 50 เมตร ท่ีมีแม่นํ้ าอาร์เร่ (Aare River) ไหลพาดผ่าน และไดม้ีการขออนุมติัสร้างทางเดิน
ลดัเลาะตามแนวผาเมื่อปี ค.ษ.1887 และเปิดใช้งานสู่สาธารณะจากนั้นสองปีให้หลงั ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในแหล่ง
ท่องเท่ียวในฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทษ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 
(ระยะทาง 51 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บ
สมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยโุรป” (The roof of Europe) 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 

บ่าย นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่นํ้ ารอยซ ์เป็นสะพานไม้
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็นสัญลกับณ์และประวติัษาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางนํ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะ
มีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทษสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด จากนั้นนาํท่านชมรูป 
แกะสลกัสิงโตร้องไห ้หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนัก 
อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกับณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ษ.1819-
1821 โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทษ
ฝร่ังเษส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง
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อาเรา (Aarau) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมากในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ตวัเมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงสวิสทางตอนเหนือของประเทษไม่ไกลมากนักจาก
นครซูริค  บาเซิล และลูเซิร์น สามหัวเมืองหลกัของประเทษสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอาเราเป็นหน่ึงในเมือง
ประวติัษาสตร์ท่ีก่อตั้งข้ึนช่วงยคุกลางราวษตวรรบท่ี 13 ริมแม่นํ้ าอาเร่หรือส่วนหน่ึงของแม่นํ้ าไรน์ซ่ึงไหลทอดผา่นใจ
กลางประเทษสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านเดินเท่ียวชมย่าน  เมืองเก่าหรือโอลด์ทาวน์ (Old Town) ท่ียงัคงกล่ินอายของ
ประวติัษาสตร์ซ่ึงเต็มไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างท่ีบาํรุงรักบามาตั้งแต่อดีตกาล นาํท่านถ่ายรูปกบั Dachhimmel หรือษิลปะ
การทาสีใตจ้ัว่หลงัคามากมายหลากหลายสีสนัท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาเรา ซ่ึงสามารถหาชมไดจ้ากส่ิงปลูกสร้างหลงัยคุ
ษตวรรบท่ี 16 เป็นตน้มา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาษยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) 
(ระยะทาง 64 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั PARK INN ZURICH AIRPORT**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจด็ ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชม เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทษสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านสู่ จตุัรัสปาราเดพลาทซ ์

(Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัษตวรรบท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นษูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์สาํคญัของเมือง  
ซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสาํคญัของเมืองและยงัเป็นษูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร 
สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทษสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั  โบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster 
Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ษ. 853 โดยกบตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นสาํนักแม่ชีท่ีมีกลุ่ม
หญิงสาวชนชั้ นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาษัยอยู่ นําท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่า
เป็น ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้าราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้ งของ
หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเลก็ๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็น
ท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยคุกลาง ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่า
หนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี (***ร้านคา้ส่วนมากในประเทษสวิตเซอร์แลนด์จะปิดทาํการใน
วนัอาทิตย)์ 

***อิสระใหท่้านเลือกรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาษยั*** 
บ่าย อิสระใหท่้านเดินเล่นในตวัเมืองซูริค  
15.00 น. นาํท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทาํคืนภาบี (Tax Refund) 
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18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน LX 180 (ใช้
เวลาบิน 10.30 ชัว่โมง)  สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหว่างเท่ียวบิน 

 
 

วนัที่แปด กรุงเทพมหานคร 
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 6 คืน อนัซีน สวติเซอร์แลนด์ V2 (บินตรง)  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น) 

25 ก.ย.-2 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาษปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 เม.ย.2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. (LX)  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวสวติเซอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LX  
 ค่าภาบีสนามบิน, ภาบีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาษ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักบาพยาบาลในต่างประเทษวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักบาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทษภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ย.-ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 73,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 9,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 71,900 

เด็กทารกอายตุ ํ่ากว่า  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-ZRH-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
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 ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้สวิตเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,000 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาบีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาบีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมบายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมบายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมบายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมบายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริบทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริบทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 5,000 บาท) 
 บริบทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริบทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะคาํนึงและรักบา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริบทัตวัแทนในต่างประเทษ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริบทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริบทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทษใดประเทษหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
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เลือดหมู 
 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริบทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริบทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทษ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทษโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริบทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทษได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริบทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาษเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาษท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริบทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกับณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักบาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทษ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาบีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
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หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทษ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริบทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริบทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริบทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริบทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พ้ืนหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือษีรบะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงษีรบะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง
ชดัเจนสาํเนาบตัรประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทษ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริบทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
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- กรณีพนกังานบริบทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกบียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัษึกบา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัษึกบา นั้นว่ากาํลงัษึกบาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีษึกบา  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- สเตทเมนท ์( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ย  
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมกีารกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
      หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาบาองักฤบเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

8 วนั 6 คืน อนัซีน สวติเซอร์แลนด์ V2 (บินตรง)  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น) 

ราคาทัวร์ 73,900 บาท 
25 ก.ย.-2 ต.ค./  10-17 ต.ค./  16-23 ต.ค./  23-30 ต.ค. 

    หมายเหตุ : ประเทษองักฤบ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะคะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นดัหมายเดนิทาง) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่นัง่.............................................................. เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่นั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลกูค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 

ลาํดบั
ท่ี 

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

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
      

      

      

      

      

      

      


