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8 วนั 6 คืน แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ (บินตรง) 
นัง่รถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส, พิชิต 3 เขา ยงุเฟรา – แมทเทอร์ฮอร์น – ฮาร์เดอร์ คูลม์  

 
***บินตรงสู่นครซูริค ***ด้วยสายการบินสวสิ อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ 

วนัหยุดสงกรานต์-วนัหยุดวนัแรงงาน 2563 

เร่ิมต้นที่ 82,900 บาท  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ซูริค, นํ้าตกไรน,์ เซ็นต ์มอริทซ์, อนัเดอร์แมท, นัง่รถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส, เซอร์แมท, ข้ึนเขาแมทเทอร์ฮอร์น, 
มองเทรอซ์, เวเวย่,์ โลซานน,์ เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเกน้, ข้ึนเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ (อาหารคํ่า) , ข้ึนเขายงุเฟรา, ลูเซิร์น 

ราคาทวัร์ 82,900 บาท : 6-13 พ.ค./ 
ราคาทวัร์ 85,900 บาท : 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 

ราคาทวัร์ 87,900 บาท : 10-17 เม.ย./   
ช่วงวนัสงกรานตปี์ 2563 ตรงกบัวันหยุดเทศกาลอีสเตอรข์องฝ่ังยุโรป สถานทีท่่องเที่ยวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 
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แผนที่การเดนิทางตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 

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

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

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหาร
คํ่า ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวติเซอร์แลนด์ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั HOLIDAY INN /OR NOVOTEL MESSE /OR RADISSON RUMLANG **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง น า้ตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซ่ึง

ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่นํ้ าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และ
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อาคารสไตลค์ลาสสิค น าท่านเทีย่วชมและสัมผสัความงามของน า้ตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมความแรงของ
กระแสนํ้ าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางนํ้ าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองนํ้ าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระ
ให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั จากนั้นนาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองควัร์ (Chur) (ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เพื่อแวะรับประทานอาหาร
กลางวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)      
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) 
เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ นาํท่านชมความ
งดงามของเซนต์มอริทซ์เลค (Lake St. Moritz) ซ่ึงหากมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกบัความงดงามของนํ้ าใสสีเขียว
มรกต แต่ถา้เป็นหนา้หนาวนํ้ าในทะเลสาบจะกลายเป็นนํ้ าแข็งทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือ
ของฝาก ไม่วา่จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นม หรือ สินคา้พื้นเมือง ในยา่นจตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือ
จะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 72 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั HILTON GARDEN INN DAVOS / OR EUROPE HOTEL DAVOS **** หรือเทยีบเท่า 
***โปรดเตรียมสัมภาระใบเล็กเพ่ือเดนิทางสู่เมืองเซอร์แมทในวนัรุ่งขึน้ เพ่ือความสะดวกในการขนย้าย เน่ืองจากเมืองเซอร์แมทไม่สามารถน ารถโค้ชเข้าไปได้*** 

 

วนัทีส่าม อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟสายโรแมนติก กลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – เซอร์แมท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 209 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อีกเมือง

เล็กท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนรถไฟสายโรแมนติกกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส 
ระหวา่งทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพทุ่งหญา้ สลบักบัเทือกเขาแอลป์ ซ่ึงมีความสวยงามยิง่  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่าน น่ังไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟท่ีไดช่ื้อวา่วิ่งชา้ท่ีสุดในโลก และเป็น
เส้นทางท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใฝ่ฝันจะไดส้ัมผสั ตลอดการนัง่รถไฟกวา่ 3 ชัว่โมงจากเมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) 
สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ท่ีถูกโอบล้อมอยู่ในออ้มกอดของหุบเขาและสายนํ้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ หรือจะเป็น
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ทศันียภาพของภูเขาท่ีพาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาความสูงกวา่ 3,000 เมตร ท่ีปกคลุมดว้ยหิมตลอดทั้งปี 
อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นและเก็บภาพธรรมชาติอนัสวยงามและข้ึนช่ือของสวติเซอร์แลนด ์รถไฟส้ินสุดการเดินทาง ณ 
เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยูเ่ชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชนัสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุม
พื้นท่ีสกีฤดูหนาวและฤดูร้อนท่ีกวา้งใหญ่ เมืองเซอร์แมทน้ีถือวา่เป็นเมืองท่ีปราศจากมลภาวะโดยส้ินเชิงเพราะเป็น
เมืองท่ีห้ามนาํเคร่ืองยนต์ท่ีใช้นํ้ ามนัเขา้ไปในตวัเมืองเด็ดขาด นาํท่านเท่ียวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองท่ี
ปราศจากรถยนตแ์ละไร้มลพิษอีกแห่งหน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์(รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะได ้
ทางทวัร์จะจดัรถไฟ Regional Train ท่ีวิง่ในเส้นทางเดียวกนัทดแทน เพื่อใหท้่านไดช้มธรรมชาติแบบเดียวกนั)  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ASTORIA / ALBANA REAL / SONNE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่มืองเซอร์แมทไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจดัโรงแรมทีเ่มืองทาช ให้กบัคณะแทน*** 

 

 
 

วนัทีส่ี่ เซอร์แมท – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทาช – มองเทรอซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่าน น่ังกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์
ฮอร์นท่ีมีช่ือเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยูร่ะหวา่งประเทศสวติเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี ภูเขาท่ีสูงกวา่ 4,478 เมตร 
รูปทรงพีระมิดตั้งอยู่บนพื้นท่ีเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอด
ทั้งปี มีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาชมความงามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” น้ีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ 
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของลูกอม “ริกัวล่าร์” และ “พาราเมาท์พิคเจอร์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมา้ท์ พิคเจอร์ 
ของฮอลลีวูด้ ไดน้าํมาเป็นตราสัญลกัษณ์ของบริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมววิสวยของภูเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสุดใน
สวิสดว้ยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นท่ีมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ใกลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลานาํท่านนัง่กระเช้าเดินทางกลบัสู่ 
เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของกระเช้า ขึน้กับสภาวะอากาศ ณ วันน้ันๆ ขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการหาก
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สภาวะอากาศไม่เอือ้อ านวย) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บน Matterhorn Glacier Paradise 
 (***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะน าท่านรับประทานอาหารท่ีเมืองเซอร์แมทแทน) 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 12 นาที จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ 
(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่ริเวียร่า
ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอาํนาจโดยราชวงศ์ซาวอย 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจาก
ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาท
แห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ 
(Vevey) (ระยะทาง 7 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 15 นาที) เมืองเล็กๆระหวา่งทางสู่เมืองโลซานน์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูป
ป้ันชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตไดเ้คยใชบ้ั้นปลายชีวติท่ีเมืองน้ี 

 

 คํ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NOVOTEL LAUSANNE BUSIGNY ****หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเตอร์ลาเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne)  ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้า่เป็น
เมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวติเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 
เมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความสําคญั
สาํหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่ นาํท่านเดินชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั 
ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทย
ส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  
 

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และมีความสําคญัมากเป็นอนัดบัต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์  ตวัเมืองนั้นตั้ งอยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวา หรือเลค
เลอมงัคไ์หลเขา้รวมกบัแม่นํ้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่ง
นํ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) 
เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหวา่งชาติสาํคญัๆ หลายองคก์ร เช่น สาํนกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติประจาํ
ทวปียโุรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ี
จดัตั้งองคก์ารสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาํท่านชม นํ้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลค
เลอมงัค์ นํ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สูงท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา  
นํ้าพุเจดโดเป็นนํ้าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยนํ้ าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 
เมตร (459 ฟุต) นํ้ าพุถูกติดตั้งในปี ค.ศ.1886 นาํท่านแวะถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไมส้วนองักฤษ (Jardin Anglais) ริม
ทะเลสาบ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 167 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่นํ้ าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็น
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ป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองได้
สร้างกาํแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้นาํท่านเท่ียวชมสถานท่ีสําคญัต่างๆในกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยก
ยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาํท่านชม บ่อหมีสีนํ้ าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น 
นาํท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการ
เดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุหลายร้อยปี นาํท่านเดิน ชมนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวจ์กัรกลของ
นาฬิกาให้ดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่ง
แรก และดดัแปลงไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั โบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 
อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเกน้ (Interlaken) 
หรือ เมืองระหวา่งทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดินทาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 
(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นนาํท่านนัง่รถรางไต่เขา ข้ึนสู่ ฮาร์เดอร์ คูล์ม (Harder Kulm) 
จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเมืองอินเตอร์ลาเกน้ (Top of Interlaken) ท่ีความสูงราว 1,322 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ตั้งอยู่
ในกลางเมืองอินเตอร์ลาเกน้ ด่ืมดํ่ากบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนซ์  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบน ฮาร์ดเดอร์ คูลม์ 
 (***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะน าท่านรับประทานอาหารท่ีเมืองอินเตอร์ลาเก้นแทน) 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั CITY OBERLAND  / OR METROPOLE  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่หก อนิเตอร์ลาเก้น – ขึน้เขายุงเฟรา (มรดกโลก) – ลูเซิร์น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) เพื่อข้ึนรถไฟจากสายยุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขายุงเฟรายอค 
(Jungfraujoch) TOP OF EUROPE เป็นสถานีรถไฟที่ระดับความสูงมากที่สุดในทวีปยุโรป และได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอกีของสวติเซอร์แลนด์ ระหวา่งทางก่อนถึงยงุเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้น
สไตล์สวิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป มีทั้งบา้นสีนํ้ าตาลเขม้ตดักบัหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตู
หนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ี
ปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขา
ยุงเฟรา (Jungfraujoch)   ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต นาํท่านชม กลาเซียร์หรือธารนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ ณ จุดชมวิวท่ี
ความสูง 3,571 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล สามารถมองเห็นววิไดอ้ยา่งงดงาม ชมถํ้านํ้าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้
ธารนํ้าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารนํ้าแขง็ Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 
เมตร อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บนยอดเขายงุเฟรา 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางจากยงุเฟราสู่เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเทอร์บรูเนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอีกดา้นหน่ึงของยอด
เขา (แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปล่ียนรถไฟ ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาเม่ือปี 
พ.ศ.2440)  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อดีตหวัเมือง
โบราณของสวติเซอร์แลนด ์นาํท่านชม สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่นํ้ ารอยซ์ เป็น
สะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางนํ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะ
มีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด จากนั้นนาํท่านชมรูป 
แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั 
อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-
1821 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศ
ฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั GRAND EUROPE LUCERNE **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านสู่ จตุัรัสปาราเดพลาทซ์ 

(Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์สําคญัของเมือง  
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ซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสําคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร 
สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster 
Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นสํานกัแม่ชีท่ีมีกลุ่ม
หญิงสาวชนชั้ นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นําท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่
เป็น ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้าราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้ งของ
หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็น
ท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่า
หนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี (***ร้านคา้ส่วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะปิดทาํการใน
วนัอาทิตย)์ 

***อิสระใหทุ้กท่านรับประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั*** 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเล่นในตวัเมืองซูริค  
15.00 น. นาํท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทาํคืนภาษี (Tax Refund) 
17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์ไลน์ เท่ียวบิน LX 180 (ใช้

เวลาบิน 10.30 ชัว่โมง)  สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหวา่งเท่ียวบิน 

 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 6 คืน แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ (บิน LX) 
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ราคาทวัร์ 82,900 บาท : 6-13 พ.ค./ 
ราคาทวัร์ 85,900 บาท : 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 

ราคาทวัร์ 87,900 บาท : 10-17 เม.ย./   

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 22 ม.ค. 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดห้องพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 การเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. (LX)  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LX  
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 6-13 พ.ค. 7,8,9,29 เม.ย. 10 เม.ย. 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 82,900 85,900 87,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 11,000 11,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 79,900 82,900 84,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 95,000-140,000 95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-ZRH-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 20,000 20,000 
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 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้สวติเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,000 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

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

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพิม่ท่านละ 5,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 

EHC-LX-8D-GRDSW2020 

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

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
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ท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

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

- พื้นหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง
ชดัเจนสาํเนาบตัรประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

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

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
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- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

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

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

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (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 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

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

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

8 วนั 6 คืน แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ (บินตรง LX)  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ราคาทวัร์ 82,900 บาท :  6-13 พ.ค./ 
ราคาทวัร์ 85,900 บาท :  7-14 เม.ย./  8-15 เม.ย./   9-16 เม.ย. / 

29 เม.ย. - 6 พ.ค. 
ราคาทวัร์ 87,900 บาท :  10-17 เม.ย./   
     
ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน

ลายน้ิวมือในการยืน่ 
วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นัดหมายเดินทาง) 
 

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

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
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ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 635 1415 


