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8 วนั 6 คืน อนัซีน สวสิ สมอลล์วลิเลจ (บินตรง) 
เที่ยวสวสิเมืองนอกกระแส เมืองเลก็น่ารัก น่ังรถไฟสาย VORALPEN / CENTOVALLI 

 
***บินตรงสู่นครซูริค ***ด้วยสายการบินสวสิ อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ 

กนัยายน – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้นที่ 78,000 บาท  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ซูริค - นํ้าตกไรน ์– ชาฟฟ์เฮาเซิน - ชไตน ์อมั ไรน ์– เกาะไมนาว – ซงัท ์กาลเลิน  
นัง่รถไฟสายโฟราลเพนเอก็ซ์เพรส VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวลิ –ไอนซี์เดิลน ์

ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ซาสกา้ – ลูกาโน (ข้ึนเขาเมาทเ์บร)- โลกาโน – นัง่รถไฟสายเซนโตวาลล่ี CENTOVALLI  
โดโมดอสโซลา - โลซานน ์– อีเวอร์ดง เล บาห์ – แกรนดซ์ง – ฟรีบูร์ก – อาเรา – ซูริค 

 

ราคาทวัร์ 78,000 บาท : 17-24 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 
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แผนที่การเดนิทางตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
10.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวสิ อินเตอร์ชัน่แนล แอร์ไลน์ แถว G  

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

รายละเอยีดเที่ยวบิน เม.ย. – พ.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) ซูริค (ZRH) LX181 12.45 19.35 
วนัท่ีเจ็ด ซูริค (ZRH) กรุงเทพฯ (BKK) LX180 17.55 09.35+1 
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เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหาร
คํ่า ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวติเซอร์แลนด์ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

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

วนัทีส่อง น า้ตกไรน์  - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ชไตน์ อมั ไรน์ – เกาะไมนาว – ซังท์ กาลเลนิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกไรน์ (Rhine Falls) นํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป (ระยะทาง 49 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 

นาที) ชมความแรงของกระแสนํ้ าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางนํ้ าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองนํ้ าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่
เสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บภาพความงาม
ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเก่าแก่ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่นํ้ า
ไรน์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1045 เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองซ์ และอาคาร
สไตลค์ลาสสิกท่ีถูกรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี อาณาเขตเมืองเก่าของชาฟฟ์เฮาเซินเป็นหน่ึงในเขตปลอดมลพิษของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ท่ีไร้รถยนต์สัญจรในตวัเมือง (Car-free city) จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ป้อมมูนอท (Munot Fortress) 
ป้อมปราการโบราณซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 เป็นจุดพิชยัยุทธ์ไวป้้องกนัขา้ศึกจากฝ่ังประเทศเยอรมนี ปัจจุบนั
รายลอ้มดว้ยไร่องุ่นอนัสวยงาม และเป็นจุดแลนดม์าร์คสาํคญัของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 22 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
ประวติัศาสตร์เล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ชาฟฟ์เฮาเซินทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัเมืองตั้งอยูริ่มสองฝ่ัง
แม่นํ้ าคอนสแตนซ์ติดกบัชายแดนประเทศเยอรมนี มีอาณาเขตเมืองเพียง 5.75 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศยั
เพียงไม่ถึง 4,000 คน นาํท่านเท่ียวชมเมืองน่ารักแห่งน้ีท่ีสองขา้งทางของถนนสายหลกัเต็มไปดว้ยบา้นเรือนหลาก
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สีสันสวยงาม และแวะถ่ายรูปกบั สํานกัสงฆเ์ซนตจ์อร์จ (Abbey of St.George) ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 แบบ
สไตล์โกธิกและถูกอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะไมนาว (Mainau Island) (ระยะทาง 40 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เกาะพื้นท่ีราว 0.45 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนทะเลสาบคอนสแตนซ์บริเวณ
ชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ปัจจุบนัเปิดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม เกาะ
แห่งน้ีถือครองและบริหารงานโดยมูลนิธิ Lennart Bernadotte ซ่ึงตน้ตระกูลเป็นราชสกุลท่ีสืบเช้ือสายจากราชวงศ์
ของประเทศสวเีดน บนเกาะแห่งน้ีมีการเพาะปลูกพนัธ์ุพืชและสวนดอกไมส้วนงามผลดัเปล่ียนตามฤดูกาลตลอดทั้งปี 
นาํท่านถ่ายรูปกบั บาโรกพาเลส (Baroque Palace) ซ่ึงปัจจุบนัยงัใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของขุนนางประจาํตระกูล 
Bernadotte และเป็นสาํนกังานบริหารงานของตระกูล ส่วนชั้นล่างเป็นคาเฟ่และร้านขายของฝากท่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียว
ไดใ้ชบ้ริการ อิสระใหท้่านเดินชมสวนตามอธัยาศยั โดยท่านสามารถเลือกเดินชมสถานท่ีหลากหลายบนเกาะไมนาว
แห่งน้ี อาทิ เช่น โบสถ์เซนตม์าเรียน (Palace Church St. Marian) สวนผีเส้ือ (Butterfly House) สวนปาล์มเรือน
กระจก (Palm House) ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซังท ์กาลเลิน (St.Gallen) (ระยะทาง 49 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั HOTEL OBERWALD DAS HOTEL DIE KLINIK OR RADISSON BLU  หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่มืองซังท์ กาลเลนิ ไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจดัโรงแรมทีเ่มืองใกล้เคยีง ให้กบัคณะแทน*** 

 

 
 

วนัทีส่าม ซังท์ กาลเลนิ – น่ังรถไฟสาย VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวลิ –ไอน์ซีเดิลน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชม เมืองซงัท ์กาลเลิน (St.Gallen) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมยั

ยุคกลาง นาํท่านเขา้ชม โบสถ์ซังท์กาลเลิน (St Gallen Cathedral) สร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกเม่ือ
ศตวรรษท่ี 8  ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรม
ฝาผนงัอนัข้ึนช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล นาํท่านเขา้ชม 
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ห้องสมุดแห่งสํานกัสงฆ์ซงัทก์าล (The Abbey Library of St.Gall) ซ่ึงถูกยกย่องให้เป็นห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหน่ึงในห้องสมุดท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งตน้ๆของโลก ปัจจุบนัมีหนงัสือเก่าแก่เก็บอยู่
ในห้องสมุดแห่งน้ีราว 160,000 เล่ม นาํท่านชมห้องโถงสไตล์บาโรก (Baroque Hall) ท่ีมีการตกแต่งสถาปัตยกรรม
สไตล์ลาวิ-โรโกโก รวมถึงภาพเขียนเฟรสโกประดบัผนงัอยา่งสวยงาม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟประจาํ
เมือง เพื่อข้ึนรถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซ์เพรส VORALPEN EXPRESS มุ่งหน้าสู่ เมืองรัพเพอร์สวิล (Rapperswil) 
รถไฟสายน้ีเป็นหน่ึงในรถไฟสายอนัซีน ท่ียงัไม่ค่อยโด่งดงัในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยรถไฟสายน้ีจะวิ่งจาก
สถานีตน้ทาง เมืองซงัท ์กาลเลิน สู่สถานีปลายทาง เมืองลูเซิร์น เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 อิสระให้ท่าน
เพลินเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งทางผา่นหุบเขาในภูมิภาค Toggenburg ระหวา่งการนัง่รถไฟสู่เมืองรัพเพอร์สวิล
ตลอดระยะเวลาราว 54 นาที  (หากขบวนรถไฟ Volrapen Express ในวันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะ
จัดหารถไฟขบวนอ่ืนให้ทดแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมือง รัพเพอร์สวิล (Rapperswil) หรือช่ือเต็มคือ Rapperswil-Jona ซ่ึงเดิมแยกเป็นสองเมืองกบัเมือง 
Jona จนกระทัง่รวมเป็นเมืองเดียวกนัเม่ือปี ค.ศ.2007 ทาํให้กลายเป็นเมืองใหญ่ลาํดบัท่ีสองในแควน้ซังท ์กาลเลิน 
เมืองท่ีไดถู้กขนานนามวา่ เมืองแห่งดอกกุหลาบ (City of Rose) น้ีเป็นเมืองริมทะเลสาบซูริค ท่ีมีประชากรอาศยัเพียง
ราว 30,000 คน และเป็นเมืองท่ีความสําคญัทางคมนาคมทางรถไฟทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด ์
โดยเป็นจุดเช่ือมต่อการจราจรท่ีสําคญัท่ีสุดในภูมิภาคสําหรับรถไฟสายต่างๆ นาํท่านเขา้ชม ปราสาทรัพเพอร์สวิล 
(Rapperswill Castle) ป้อมปราสาทโบราณสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 12 โดยผูค้รองเมืองอิสระหรือท่านเคาท์
แห่งรัพเพอร์สวิลในอดีต แลนด์มาร์คสําคญัประจาํเมืองแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือเมืองรัพเพอร์สวิล และสามารถเห็นวิว
ทะเลสาบซูริคและเทือกเขาแอลป์ไดอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln) (ระยะทาง 
48 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) เพื่อเขา้ชม สาํนกัสงฆแ์ห่งไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln Abbey) สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.934 
เพื่ออุทิศแก่นกับวช Saint Meinrad และปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเส้นทางแสวงบุญของชาวคริสตท่ี์สําคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ตวัโบสถส์ร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ท่ีมีความขลงัและสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง ไดเ้วลา
สมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS LUZERN *** หรือเทยีบเท่า 

***หากโรงแรมทีเ่มืองลูเซิร์นไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัจะจดัโรงแรมทีเ่มืองใกล้เคยีงให้กบัคณะแทน*** 
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วนัทีส่ี่ ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ซาสก้า – ลูกาโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลาเวอเตซโซ (Lavertezzo) (ระยะทาง 169 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆทางตอน
ใตข้องประเทศสวติเซอร์แลนดใ์นแควน้ติชิโน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั แม่นํ้ าเวอร์ซาสกา้ (Verzasca River) หรือ แม่นํ้ า
คริสตลั (Crystal River) แม่นํ้ าแห่งอญัมณีท่ีตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาสวิสแอลป์ มีความโดดเด่นในเร่ืองของความใส
สะอาดราวกบัคริสตลั โดยจุดท่ีลึกสุดของแม่นํ้ าสายน้ีอยูท่ี่ความลึกถึง 50 ฟุต และมีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร โดย
แม่นํ้ าสายน้ีมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขา Pizzo Barone และไหลลงสู่ทะเลสาบมาจจิออเร (Lake Maggiore) จุดเด่นของ
สถานท่ีแห่งน้ีคือแม่นํ้ าเวอร์ซาสกา้คือมีสีเขียวอมฟ้า หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ เทอร์ควอยส์ (Turquoise) นัน่เอง นาํท่าน
แวะถ่ายรูปกบั สะพานหินโรมนั (Ponte Dei Salti) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชข้า้มแม่นํ้ าแห่งอญัมณี
สายน้ี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านข้ึนรถรางไต่เขาข้ึนสู่ ยอดเขาเมาทเ์บร (Mount Bre) ยอดเขาระดบัความสูง 925 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ท่ีตั้ง
อยูท่างตะวนัออกของเมืองลูกาโน เมาทเ์บร ถูกขนานนามวา่ เป็นหน่ึงในยอดเขาท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
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ประเทศสวติเซอร์แลนดใ์นแง่ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นอกจากน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงประจาํเมือง 
ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบลูกาโนและตวัเมือง รวมถึงเทือกเขาในแควน้ติชิโนไดอ้ยา่งงดงาม นาํท่านเดินทาง
กลบัลงสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) และเท่ียวชมเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจาํนวนมาก อีกทั้งยงัตั้งอยู่ริมทะเลสาบ      
ลูกาโน (Lugano Lake) ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี ลูกาโนไดช่ื้อวา่เมืองหลวงแห่ง
สหพนัธรัฐ ติชิโน (Ticino) ท่ีมีบรรยากาศแบบสวสิ–อิตาเล่ียน จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็น
เมืองตากอากาศของชาวสวสิ อิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศริมทะเลสาบลูกาโน จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของ 
ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นจตุัรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและยงัเป็นท่ีตั้งของ
ยา่นการคา้ รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงท่ีถนนชอ้ปป้ิงสาย Via Nassa (***ร้านค้าใน
สวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากปิดให้บริการในวนัอาทิตย์) 

 

 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั DE LA PAIX LUGANO ****หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่มืองลูกาโนไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัจะจดัโรงแรมทีเ่มืองใกล้เคยีงให้กบัคณะแทน*** 

 

วนัที่ห้า โลกาโน – น่ังรถไฟสายเซนโตวาลลี ่ CENTOVALLI - โดโมดอสโซลา - โลซานน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโลกาโน (Locarno) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ติชิโน เมืองโลกาโนตั้งอยูริ่มทะเลสาบมาจจิออเร (Lake Maggiore) มีประชากรอาศยั
เพียงราว 16,000 คน นาํท่านนัง่รถรางไต่เขาข้ึนสู่ ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิมาดอนน่าเดลซสัโซ (Sacred Mount Madonna del 
Sasso) อนัเป็นท่ีตั้งของวหิารท่ีมีความสาํคญัทางศาสนาและประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัท่ีสุดในเขตติชิโน สร้างอยูบ่นหนา้
ผาเหนือเมืองโลกาโน สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1487 ภายในตวัโบสถ์และตามผนงัของกลุ่มอาคารมีภาพเขียนจิตรกรรม
ฝาผนงัหรือท่ีเรียกวา่ “เฟรสโก” จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม เมืองเก่า (Old Town) เร่ิมจากจตุัรัสกลางประจาํเมือง หรือ 
Piazza Grande ผ่านชมแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ท่ีตั้ งอยู่รายล้อมจตุัรัสแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เซนต์แอนโตนิโอ 
(Church of St Antonio) หรือ โบสถซ์านฟรานเซสโก (Church of San Francesco)  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย นาํท่านนัง่รถไฟขบวนเซนโตวาลล่ี (Centovalli Railway) มุ่งหนา้สู่ เมืองโดโมดอสโซลา (Domodossola) เส้นทาง
รถไฟระหวา่งพรมแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1923 ประกอบดว้ยสถานียอ่ย
กวา่ 22 สถานี ระยะทางรวมทั้งส้ิน 52 กิโลเมตร เพลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ชัว่โมง ผา่น
ทะเลสาบมาจจิออเร ทุ่งหญา้ท่ีอุดมสมบูรณ์ และหุบเขาต่างๆ ผา่นสะพานกวา่ 83 สะพาน และอุโมงคก์วา่ 34 อุโมงค ์ 
(หากขบวนรถไฟ Centovalli ในวันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหารถไฟขบวนอ่ืนให้ทดแทน )   
นาํท่านแวะชม จตุัรัสเมืองเก่า (Piazza del Mercato) ซ่ึงเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ท่ีอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี 
บริเวณรอบๆมีร้านคาเฟ่และร้านขายของฝากไวร้องรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมเมือง ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ 
เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 214 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NOVOTEL LAUSANNE BUSIGNY  **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หก อเีวอร์ดง เล บาห์ – แกรนด์ซง - ฟรีบูร์ก – อาเรา – ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอีเวอร์ดง-เล-บาห์ (Yverdon-les-bains) เมืองทางตอนเหนือของเมืองโลซานน์  มีประชากร
อาศยัเพียงราว 30,000 คน ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเนอชาแตล (Neuchâtel) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด์ หากไม่
นบัรวมทะเลสาบเลอมงัคท่ี์พรมแดนฝร่ังเศส และทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Konstanz) ท่ีพรมแดนเยอรมนี โอบ
ลอ้มดว้ยภูเขาจูรา (Jura Mountain) เมืองน้ีมีช่ือเสียงทางดา้นแหล่งนํ้าแร่ทางธรรมชาติและสปา นาํท่านชม จตุัรัสกลาง
เมืองเก่า (Place Pestalozzi) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งของกลุ่มอาคารสําคญัประจาํเมืองหลายอาคาร แวะถ่ายรูปกบั ปราสาท 
อีเวอร์ดง-เล-บาห์ (Chateau Yverdon-les-bains) ปราสาทโบราณท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 โดย มาสเตอร์เจมส์ออฟ
เซนต์จอร์จ นกัออกแบบและสถาปนิกช่ือดงัแห่งซาวอย ผูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากกษตัริยเ์อดเวิร์ดท่ี 1 แห่ง
ราชวงศ์องักฤษในการออกแบบและก่อสร้างปราสาททางตอนเหนือของเวลส์ ปัจจุบนัปราสาทแห่งน้ีได้รับการ
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อนุรักษ์โดยรัฐบาลสวิส ถูกใช้เป็นห้องสมุดและพิพิธภณัฑ์ประจาํเมือง นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์อีเวอร์ดง 
(Paroisse d'Yverdon-Temple) โบสถ์ประจาํเมืองสไตล์บาโรกท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัจากจตุัรัสเมืองเก่า ไดเ้วลานาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองแกรนดซ์ง (Grandson) (ระยะทาง 6 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 15 นาที) เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองอี
เวอร์ดง-เล-บาห์ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 3,500 คน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทแกรนด์ซง (Grandson Castle) 
ปราสาทโบราณเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 สร้างข้ึนโดยตน้ตระกูลแกรนด์ซง ตระกูลเก่าแก่ท่ีเรืองอาํนาจช่วงศตวรรษ
ท่ี 11-14 ปัจจุบนัปราสาทแกรนดซ์งมีขนาดใหญ่เป็นลาํดบัท่ีสองของประเทศและเป็นหน่ึงในป้อมปราการยุคกลางท่ี
ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟรีบูร์ก (Fribourg) (ระยะทาง 63 
กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) อีกหน่ึงเมืองเก่าแก่ทางตะวนัตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีแม่นํ้ าแซนน์ท่ีแยกมา
จากแม่นํ้าอาเร่ไหลผา่นใจกลางเมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงระดบั 500-700 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ี
มีการอนุรักษว์ฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของประเทศไวอ้ยา่งดีเยีย่ม 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถป์ระจาํเมืองฟรีบูร์ก หรือโบสถ์แห่งเซนตนิ์โคลสั (Cathedral of St.Nicolas) โบสถ์สไตล์
โกธิคท่ีตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง สร้างข้ึนช่วงปลายศตวรรษท่ี 13 และใชเ้วลากวา่ 200 ปีในการก่อสร้างให้เสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของโบสถแ์ห่งน้ีคือกระจกสีสเตนกลาส (Stained Glass) ซ่ึงออกแบบโดยจิตรกรชาวโปลิช 
นาม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร์ (Jozef Mehoffer) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงถูกอนุรักษเ์ป็นหน่ึงในประติมากรรมทาง
ศาสนาสไตล์อาร์ตนูโวท่ีสําคญัท่ีสุดช้ินหน่ึง นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาเรา (Aarau) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ตวั
เมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงสวิสทางตอนเหนือของประเทศไม่ไกลมากนกัจากนครซูริค บาเซิล และลูเซิร์น สามหวัเมือง
หลกัของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองอาเราเป็นหน่ึงในเมืองประวติัศาสตร์ท่ีก่อตั้งข้ึนช่วงยุคกลางราวศตวรรษท่ี 13 
ริมแม่นํ้ าอาเร่หรือส่วนหน่ึงของแม่นํ้ าไรน์ซ่ึงไหลทอดผา่นใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านเดินเท่ียวชมยา่น 
เมืองเก่าหรือโอลด์ทาวน์ (Old Town) ท่ียงัคงกล่ินอายของประวติัศาสตร์ซ่ึงเต็มไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างท่ีบาํรุงรักษามา
ตั้งแต่อดีตกาล นาํท่านถ่ายรูปกบั Dachhimmel หรือศิลปะการทาสีใตจ้ัว่หลงัคามากมายหลากหลายสีสันท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองอาเรา ซ่ึงสามารถหาชมไดจ้ากส่ิงปลูกสร้างหลงัยุคศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
ตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์นาํท่านสู่ จตุัรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์สาํคญัของเมือง  ซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสําคญัของเมืองและ
ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดย
กษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นสํานกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่ นาํท่านเดิน
เล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนน
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้น
แลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนน
บานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง 
ตลอดสองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชม
ความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี (***ร้านค้าส่วนมากในประเทศ
สวติเซอร์แลนดจ์ะปิดทาํการในวนัอาทิตย)์ 

***อิสระใหทุ้กท่านรับประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั*** 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเล่นในตวัเมืองซูริค  
15.00 น. นาํท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเช็คอินและทาํคืนภาษี (Tax Refund) 
17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวสิ อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์ไลน์ เท่ียวบิน LX 180  
 (ใชเ้วลาบิน 10.30 ชัว่โมง)  สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหวา่งเท่ียวบิน 
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วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 6 คืน อนัซีน สวสิ สมอลล์วลิเลจ (บินตรง) 
เที่ยวสวสิเมืองนอกกระแส เมืองเลก็น่ารัก น่ังรถไฟสาย VORALPEN / CENTOVALLI 

 (รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
ราคาทวัร์ 78,000 บาท : 17-24 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 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 กก.  
 

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) 
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ  (บาท) มิ.ย.-ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 78,000 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 76,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

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

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้สวติเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,465 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

(สงกรานต์ และ ปีใหม่ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน,  
วซ่ีาและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
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หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ และจะคืนมดัจาํให้ท่านเต็มจาํนวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายดา้นวีซ่าท่ีจะหกัจากค่ามดัจาํทวัร์หากท่านได้
ยืน่วซ่ีาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
คาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง 
หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ี
ท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบ
คณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ
คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
คาํยืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก
พนักงาน แล้วทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเก่ียวข้องกับตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียง
ได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 
ตะไบเล็บ     เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึน
เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพิ่ม
เป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน  7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทั
ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการ
ท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่
ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 
สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต 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 (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- 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 Certificate 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 Certificate) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

EHC-LX-8D-TITISE-ALSACE 

 
แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

8 วนั 6 คืน อนัซีน สวสิ สมอลล์วลิเลจ (บินตรง) 
เที่ยวสวสิเมืองนอกกระแส เมืองเลก็น่ารัก น่ังรถไฟสาย VORALPEN / CENTOVALLI 

 (รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
 ราคาทัวร์ 76,900 บาท:  :  17-24 ก.ย.  13-20 ต.ค./   21-28 ต.ค. 
     
ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร สถานทูตท่ีเคยสแกน

ลายน้ิวมือในการยืน่ 
วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นัดหมายเดินทาง) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง.............................................................. เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 635 1415 


