
 

 

รหัสทัวร FNT1902699 
ทัวรสวิตเซอรแลนด Premium Tour เจาะลึกสวิตเซอรแลนด  
10 วัน 7 คืน (TG) 
ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน - ยอดเขาชิลธอรน 
เซนต มอริทช - ทรีาโน - กลาเซียเอ็กซเพลส - เซอรแมท  
อันเดอแมท - รถไฟเบอรนินา - มองเทรอ - เวเวย  
โลซานน - อินเทอลาเกน - ลเูซิรน - ซูริค  
 ทะเลสาบเบลาเซ - เบลลินโซนา - หมูบานอีวัวร – หมูบานเมอเรน 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง      
วันแรกของการเดินทางวันแรกของการเดินทาง                    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ    
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการ

บินไทย (TG) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกให
ทานกอนขึ้นเครื่อง 

วันที่สอวันที่สองของการเดินทางงของการเดินทาง                สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ--ซูริคซูริค--สไตนอัมไรนสไตนอัมไรน--นํ้าตกไรนนํ้าตกไรน  
                                                                                --อัพเพนเซลอัพเพนเซล--เซนต มอริทชเซนต มอริทช   
01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดย สายการบินไทย เท่ียวบินที ่

TG940 
07.50 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิตเซอรแลนด เปน

เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดในสวิส และมีแมน้ําลิมมัตเปนแมน้ําที่ใหญที่สุด เมืองซูริค
ไมใชเมืองหลวงของประเทศ แตมีช่ือเสียงระดับโลกและเปนเมืองศูนยกลางทาง
ธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ… หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
ปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 
นําทานเดินทางสู  เมืองสไตนอัมไรน (STEIN AM RHEIN) (55 กม.)... เมือง
เกาแกริมฝم�งแมน้ําไรน ที่ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณของเมืองโบราณยุคกลาง
อันสวยงามเอาไวไดอยางสมบูรณ....   
จากน้ันนําทาน ชมความยิ่งใหญและสวยงามของน้ําตกไรน (RHIEN FALLS) 
(22 กม.)... น้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แมน้ําไรน ซ่ึงเปนแมน้ํา
นานาชาติที่ใหญที่สดุของยุโรปไหลจากตนน้ําในเทือกเขาแอลป� มาบรรจบบริเวณ
ที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเปนน้ําตกที่สวยงามมาก ตัวน้ําตกมีความสูง 25 
เมตร กวาง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ป อิสระใหทานไดชืน่ชม
ธรรมชาติ และถายรูปไวเปนที่ระลึก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL) (85 กม.)... เมืองที่ไดขึ้นชื่อ

วาเปนเมืองการตูนในนวนิยายของชาวสวิส ทีต่ั้งอยูในหุบเขาอี
เบนนาลพ (EBENALP) อยูทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งใกล
กับประเทศลิคเคน สไตน (LIECHTENSTEIN ) เปนเมืองที่ราย
ลอมดวยเทือกเขาแอลป�กับทุงหญาท่ีเขียวขจีผสมกับสีสันของดอก
หญาหลากสี อาคารบานเรือนยังคงอนุรกัษไวในสไตลด้ังเดิมซึ่งมี

ลักษณะโดดเดนเฉพาะตัวดวยจัว่หนาบานลักษณะโคงมน…อิสระพักผอนถายรูป
ตามอัธยาศัย... 



 

 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองเซนต มอริทช (ST.MORITZ) (160 กม.)... 
เมืองตากอากาศ และศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชือ่เสียงระดับโลก โดยตวัเมืองน้ัน
ตั้งอยูในรัฐเกราบึนเดิน (GRAUBÜNDEN) เปนรัฐที่ใหญที่สุด และอยูทาง
ตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป� นอกจากนี้
แลวเมืองตากอากาศแหงน้ียังเคยไดรบัเลือกใหเปนสถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปก
ฤดูหนาวถึง 2 ครัง้ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก LAUDINELLA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาวันที่สามของการเดินทางมของการเดินทาง        เซนต มอริทชเซนต มอริทช --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ทิราโน ทิราโน   
                                                                                --  ลูกาโนลูกาโน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
......... น. นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองทีราโน  เพ่ือเดินทางโดย รถไฟ BERNINA 

EXPRESS 
......... น. นําทานน่ัง รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟสาย

เกาแกที่สุดของสวิตเซอรแลนด เปดบริการตัง้แคปค.ศ.
1910 เปนรถไฟดวนพิเศษ แบบตูโดยสารชมวิวแบบ
พาโนรามา ผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป� ท่ีมีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งป ผานหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค 
55 แหง และสะพาน196 แหง โดยเฉพาะสะพานโคงวงกลมที่ Brusio มีช่ือเสียง
โดงดงัไปทั่วโลก เปดวิง่ตลอดทั้ง ถือวาเปนเสนสายรถไฟที่วิวทิวทัศนสวยที่สุดใน
โลกสู เมืองทิราโน  

......... น. ถึงสถานี เมืองทีราโน  (TIRANO) (162 กม.)...เมืองเล็กๆ อยูในแควนเวทติน
ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เปนเมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลี และ
สวิส ใหทานเพลิดเพลินตลอดเสนทางไปดวยบานเรือนสไตลอิตาเลียนริม
ทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนนความเรียบงาย
ทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ และตนไม ดอกไม สวนนํ้า น้ําพุ ทะเลสาบ 
เนินเขา ที่ลอมรอบ ทําใหดูโดดเดน…นําทานเดินเลนชมเมือง ตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองลูกาโน (LUGANO) (128 กม.)...เมืองริมทะลสาปที่มี

ชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อิสระเดินเลนริมทะเลสาบลูกาโน หน่ึงในทะเลสาบที่
มีช่ือเสียงและสวยงามของประเทศสวิส.... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือเทียบเทา 
****** เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน กรุณาจัดเตรียมเสื้อผา และของใชที่จําเปนใส

กระเป�าเดินทางขนาดเล็ก เพ่ือพักคางคืนบนเซอรแมท  
1 คืน ในการเดินทางวนัรุงขึ้น ****** 
 
วันที่วันที่สี่ของการเดินทางสี่ของการเดินทาง          ลูกาโน ลูกาโน --  เบลลินโซนา เบลลินโซนา --  อันเดอรแมทอันเดอรแมท    
                                                                                --  กลาเซียเอ็กซเพลสกลาเซียเอ็กซเพลส  --  เซอรแมทเซอรแมท  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองเบลลินโซนา (BELLINZONA) (28 กม.)...เมืองหลวง
ที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน  และไดรับการขนานนามวา เมืองแหงปราสาท 
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ แมน้ําทีชีโน (TICINO RIVER) โดยถดัขึ้นไปเหนือ
แมน้ําจะเปนเทือกเขาแอลป�…ชมเมืองเบลลินโซนา เมืองยุคกลางที่มีการอนุรักษ
บานเรือนและหมูปราสาทหลายหลังไวไดอยางดี โดยสวนใหญเมืองจะ
ประกอบดวยปราสาท เพราะเมืองน้ีมีปราสาท
ขนาดใหญ 3 แหงดวยกัน คือ 
CASTELGRANDE, CASTELLO DI 
MONTEBELLO และ CASTELLO DI 
SASSO CORBARO 
นําทาน ขึ้นชมปราสาท CASTELGRANDE หรือปราสาทหลวงของเมือง ….
อิสระใหทุกทานตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองอันเดอรแมท (ANDERMATT) (82 กม.) เมืองเล็กๆ
นารักทีถู่กลอมรอบดวยภูเขาและเปนชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส 
(GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนตกิที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
สวิตเซอรแลนด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
........น.  นําทานเดินทางโดยรถไฟสายสําคัญและสวยงามท่ีสุดเสนทางหน่ึงของประเทศ

สวิตเซอรแลนด นามวา กลาเซียเอ็กซเพลส 
(GLACIER EXPRESS) ชั้น 2 ในระหวางการ
เดินทางทานจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามดุจ
ภาพวาดของสวิสตอนกลาง  ชื่นชมกับขุนเขาท่ี
สลับซับซอนสวยงามเกินคําบรรยาย ทานจะได
เห็นบรรยากาศแบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดินทางนานขึ้นเรื่อยๆ ก็ไดเขาสูธรรมชาติ
มากขึ้นทานจะเพลิดเพลินไปกับววิทิวทัศนไมรูเบ่ือ ยิ่งชวงรถไฟวิ่งอยูบนเนินเขา 



 

 

ทําใหไดเห็นบรรยากาศตัวเมืองดานลาง และถามองไปดานหนาเหมือนกับวา
กําลังเขาไปใกลภูเขาหิมะหลายๆลูกเรียงกันอยู ทานจะตื่นตาต่ืนใจ...  

......... น จนกระทั่งรถไฟกลาเซีย เอกซเพลส เดินทางถึง เมืองเซอรแมท (ZERMATT) 
เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดนิอยูสูงกวาระดบัน้ําทะเล 1,620 เมตร 
ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกสและน้ํามัน เขามา 
นอกจากรถไฟฟ�า และรถมา ที่มีไวบริการนักทองเท่ียว ..... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  POLLUX HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หาของการเดินทางวันที่หาของการเดินทาง              มองเทรอ มองเทรอ --  ไคลนแมทเทอรฮอรน --  มองเทรอมองเทรอ    
                                                                                    --  เวเวย เวเวย --  โลซานนโลซานน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานสถานีกระเชาลอยฟ�าขึ้นสู ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (KLEIN 
MATTERHORN) ซึง่ถือเปน
สัญลักษณของประเทศสวสิ ซึ่งมีความ
สูงกวา 4,478 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ตื่นตาต่ืนใจกับยอดเขา
แมทเทอรฮอรน ซึ่ง  ทานสามารถเห็น

อยูแคเอ้ือม ช่ืนชมกับทิวทัศนเหนือมานเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน อันงดงามของ
หิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกบัสฟี�าเขมของทองฟ�า ..นําทานสูลานหิมะอันกวาง
ใหญสนุกสนานกับการเลนหิมะและชมบรรยากาศของ ชมยอดเขากอรเนอรกรัท 
(GORNERGRAT) ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 3,286 เมตร ณ ที่น้ี ทานจะ
ไดพบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาตางๆ ยอดเขาทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตนูวอลทดสีนียนําไปเปนแบบเครือ่งเลนบิก๊ธัน
เดอร BIG THUNDER ในสวนสนุกดีสนียแลนด ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่
สวยงามยิ่งนัก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) เปนเมืองพกัตากอากาศที่

ไดรับสมญานามวาเปน ไขมุกริเวียราแหงสวิตเซอรแลนด 
และที่น่ียังเปนศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ี
เล่ืองช่ือจนไดรับความนิยมสูงสุด  แหงหน่ึงของยุโรป..เขา
ชมความงดงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE 
CHILLON) ซึ่งตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุด และทําเล



 

 

ที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงของมองเทรอ (MONTREUX) เปนสถานที่เคยคุมขัง
นักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต  …. 
นําทานออกเดินทางสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (19 กม.) เมืองแสนสวยที่มี
ทุงหญาเลี้ยงสัตว ภูเขา เนินเขาสลับกัน เมืองตากอากาศที่สําคัญของสวิส ริม
ทะเลสาบเลอมังค เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อทรงพระ
เยาว....ระหวางทางผานเมืองเวเวย (VEVEY) (7 กม.) เมืองที่ ชารลี แชปลิน 
(CHARLIE CHAPLIN) ดาราตลกระดบัโลกไดมาใชชีวิตชวงบั้นปลายท่ีน่ี ..แวะ
ถายภาพกับที่ปลูกเรียงรายงดงามอยูริมทะเลสาบ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  MOVENPICK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หนที่หกกของการเดินทางของการเดินทาง            โลซานนโลซานน--หมูบานอีวัวรหมูบานอีวัวร--เบิรนเบิรน--เจนีวาเจนีวา  
                                                                                                --อินเทอรลาเกนอินเทอรลาเกน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทาน ชมตัวเมืองเกาสมัยโบราณ ยานชอปปم�งปลาซแชงฟรองซัวส มหาวิหาร
นอทเทรอดามอันเกาแก เร่ิมสรางเม่ือป ค.ศ.1718 และเปนอาคารแบบโกธิคที่
ความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกดวย ... 
นําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่
ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกบัศาลาไทย ที่รัฐบาลไทย
สงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 
นําทานเดินทางสู หมูบานอีวัวร (YVOIRE) (89 กม.) 
เมืองที่มีอายุเกาแกกวา 700 ป ในยุคกลางของยุโรป 
ที่ยังมีการอนุรักษเก็บรักษาปราสาท ประตเูมือง และ
กําแพงเกาแกเอาไว และถูกจัดใหเปนหน่ึงในหมูบาน 
18 ที่สวยที่สุดของฝร่ังเศส..  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงเบิรน (BERNE) (151 กม.) …เมืองที่มีน้ําพุมากที่สุด

เมืองหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบิรน เมืองที่ไดรับตําแหนงมรดกโลกทางดาน
วัฒนธรรมท่ีองคการยูเนสโกใหอนุรักษไว ชมมารค
กาสเซ ยานเมืองเกาท่ีปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและรานเส้ือผาบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต
จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเกาอายุ 200 

- 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ 



 

 

ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาใน
อาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อายุ 800 ปที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมง
ที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบเร็นกรา
เบ็นหรือหลุมหม ีสัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน (INTERLAKEN) (56 กม.)...เมือง
ตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมืองทามกลาง เทือกเขานอย
ใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ (ขึ้นอยูกับสภาพดิน
ฟ�าอากาศ) นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด 
อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังเคยใชเปนฉากถายทําภาพยนตรไทย
เร่ือง “วันนี้ที่รอคอย”  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่วันที่เจ็ดเจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง          อินเทอรลาเกนอินเทอรลาเกน--ทะเลสาบเบลาเซทะเลสาบเบลาเซ--ยอดเขาชิลธอรน 
                                        --หมูบานเมอเรน--เลาเทอบรุนเนน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน เขาชมทะเลสาบเบลาเซ (BLAUSEE LAKE) (38 กม.) 
ทะเลสาบสีฟ�าแสนสวยกลางป�าของสวิตเซอรแลนดทะเลสาบน้ีน้ํา
เทอรควอยส  เปนทะเลสาบของเอกชน ที่อยูในเขต BERNESE 
OBERLAND อยูระหวางเมือง FRUTIGEN และ KANDERSTEG 
เปนที่ๆใชไวสําหรับเพาะพันธุ ปลาเทราซ ดวยความสวยงามของ

ทะเลสาบโดยมีจุดเดนของสีน้ําทะเลสาบมีสีน้ําเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็น
พื้นดินดานลางและสามารถมองเห็นปลาเทราซแหวกวายในทะเลสาบอีกดวยจนได
ขึ้นชื่อวา BLAUSEE BLUE TROUT  โดยยังเปดใหนักทองเท่ียวสามารถตกปลา
เทราซไดอีกดวย  อิสระใหทานเดินเลนถายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแหงน้ี 

........ น. นําทานเดินทาง สูสถานี STECHELBERG เพ่ือนําทานขึ้นเคเบ้ิลคาร สูยอดเขา
ชิลธอรน (SCHILTHORN) ซึ่งเปนยอดเขาที่มีความสูง 
2,970 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระหวางอยูในกระเชาเรา
สามารถชมวิวทิวทัศนรอบดานไดอยางเพลิดเพลิน เปนที่
รูจักขึ้นมาเน่ืองจากใชเปนสถานที่ถายทําหนังเร่ือง เจมส
บอนด 007 ตอน ON HER MAJESTY’S SECRET 
SERVICE  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา PIZ GLORIA 



 

 

บาย นําทานลงจากยอดเขาโดยเคเบ้ิลคาร.... นําทาน ชมหมูบาน
เมอเรน (MURREN) หมูบานริมหนาผาทีส่วยสุดใน  
สวิตเซอรแลนด ต้ังอยูบนแนวเทือกเขาเอลป� ถือเปนหมูบานทีค่น
สวิสฯตางบอกวาที่น่ีสวยยังกับสรวงสวรรค หากอากาศดีทองฟ�า
แจมใส ทานสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหงานเหนือหมูบาน
เมอเรน คือยอดเขา EIGER,MONCH,JUNGFRAU 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเลาเทอบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) (5 กม.) 
หมูบาน เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเปนสองแพรง โดยมีฉากหลังของหมูบานคือน้ําตกที่
มีช่ือเสียงที่สุดชือ่วา ชเตาบบาค (STAUBBACH) น้ําตกที่มีความสูง 300 เมตร 
และเปนหน่ึงในน้ําตกที่ตกลงมาแบบมวนเดียวจบทีสู่งที่สุดในยุโรป …อิสระเดิน
เลนถายรูปตามอัธยาศัย 
แลวนําทานกลับสู เมืองอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (20 กม.) อิสระใหทาน
เดินทานเลนชมเมืองตามอัธยาศัยทุกทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�งที่มีราน
ตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, 
PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ รานขายของที่ระลึก, มีดสวิส รานช็อคโกแลต 
เปนตน   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษฟองรด ู
ที่พัก  METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่แปดของการเดินทางวันที่แปดของการเดินทาง      อินเทอรลาเกนอินเทอรลาเกน  --  หมูบานกรินเดอวาลด หมูบานกรินเดอวาลด   

                                                    --  ยอดเยอดเขาจุงเฟรา ขาจุงเฟรา --  ลูเซิรนลูเซิรน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกรินเดลวาลด  เพ่ือเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาท่ีสถานี
ไคลนไชเด็กรถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิส ไดขุดเจาะไวที่ความ
สูงถึง 3,464 เมตร ....นําทานลงรถไฟสถานีรถไฟทีสู่งที่สุดในยุโรป TOP OF 
EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา 
SPHINX  นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค ..
ชมถํ้าน้ําแข็ง (ICE PALACE) 1,000 ป ท่ีสรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 
30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัส
หิมะที่ลานพลาโต PLATEAU และไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงท่ีสุดในโลกพรอมซื้อของทีร่ะลึกตางๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินสู เมืองลูเซิรน (LUCERN) (80 กม.) เมืองตากอากาศของ
ประเทศสวิสเซอรแลนด ...นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินสัญญาลักษณของ
ทหารสวิส และถายรูปกับสะพานไมโบราณคาเปลและทะเลสาบ 
ลูเซิรน….. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่เกาขวันที่เกาของการเดินทาง              องการเดินทาง                  ลูเซิรนลูเซิรน  --  ซูริค ซูริค --  ประเทศไทยประเทศไทย  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) (52 กม.).....เมืองศูนยกลางทาง
การคา การเงิน และการธนาคารที่สําคัญและใหญที่สุดของสวิตเซอรแลนด….
จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินเมืองซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

13.15 น.       ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG971 
วันที่วันที่สิบสิบของการเดินทางของการเดินทาง                                ประเทศไทยประเทศไทย  
06.10 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 

**********  
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัท

ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาใชจาย 

 อัตราคาใชจาย 
ผูใหญ 
พักหอง

คู 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

30 ม.ค.-8 ก.พ.//28 ก.พ.-
8 มี.ค. 
27 มี.ค.-5 เม.ย.//17-26 
เม.ย. 
8-17 พ.ค. // 12-21 มิ.ย. 

122,900.- 115,900.- 19,000.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา
ของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ** 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตอง 
อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คาทิป 
8. คาน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
9. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น 
ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรบัผิดชอบเทาน้ัน) 
10. น้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทาง

ของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 



 

 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ

เปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติ
วีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหต ุ– ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 



 

 

คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคา
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 



 

 

ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน

ไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 

ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซือ้โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุน
วานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพ่ือความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู
เดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก 
บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  



 

 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือ
ทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทํา
การแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) 
ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะ
ยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปน
สําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวิสฯ 
 



 

 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา เดอะพลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีส
แควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครัง้กบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 
คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in 
กรณีไมมีคิวแลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน นับจากวันเดินทางกลบั และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลม
เกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน  
2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถงึขางประมาณ 
3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-
80% ของภาพอยางชัดเจน 
2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง 



 

 

ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอย
ปรับยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา



 

 

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง
มาสัมภาษณกับบุตรทีส่ถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
 

คาแปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับย่ืนเปนผูเรียกเก็บ) 
 


