
 

 

รหัสทัวร ITV 2000405 
ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด เวนิส มิลาน เซอรแมท  8D 5N (CX) 
ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโค - โบสถเซนตมารก – สะพานริอัลโต -  
เวโรนา – โรงละครโรมนักลางแจง – บานจูเลียต – กรงุมิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน – Santa 
Maria Delle Grazie – แกลลอเรีย วคิเตอร เอ็มมานูเอล – Scalo Milano Outlet -เมือง
ทาซ – เซอรแมท – เมอืงมองเทรอซ - กรุงเบิรน – เมืองอินเทอรลาเคิน - เมืองลูเซิรน – ชมสิงโต
หินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล - แองเกลเบิรก - น่ังกระเชาสูยอดเขาทิตลิส - เมืองซุก – โบสถฟ
รอมุนสเตอร - โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร - โบสถเซนต ปเตอร – เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซ
ตราสเซอ   

 



 

 

-อิตาลีกับสุดยอดเมืองทองเที่ยวท่ีคุณจะประทับใจไมมีวันลมื เมืองมิลาน เมือง
แหงแฟช่ันของโลก สวรรคแหงการชอปปم�ง เมอืงเวนิส สุดแสนโรแมนติกท่ี โอบ
ลอมดวยคลองและทะเล  เมืองเวโรนา ตามรอยโรมิโอจูเลียต 

-สวิตเซอรแลนด เมืองท่ีแสนโรแมนติกนารัก มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม มีภูเขาโอบ
ลอม สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิรน เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิตบริเวณ 
Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

วันเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน ราคาผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 
ป (พักกับ

ผูใหญ 2ทาน 
ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพิ่ม ที่น่ัง 

07 – 14 มี.ค. 
63 

CX702 07MAR BKK-
HKG  19.15-23.00 

CX233 08MAR HKG-
MXP 00.50-06.45 

CX382 13MAR ZRH-
HKG  11.55-06.30+1 
CX619 14MAR HKG-

BKK  09.10-11.15 

46,888 

เด็กไมเกิน2
ขวบ/Infant 

50% ของราคา
ทัวร 

13,500 25 

25 มี.ค. – 01 
เม.ย.63 

CX702 25MAR BKK-
HKG  19.15-23.00 

CX233 26MAR HKG-
MXP 00.50-06.45 

CX382 31MAR ZRH-
HKG  13.30-07.05+1 
CX71701APR  HKG-
BKK  08.55-10.50 

46,888 13,500 25 

 



 

 

**ราคาทัวรไมรวมคาวีซาและบริการ 4,000 บาท** 
 
 FLIGHT 
Departure  : CX702 BKK-HKG 19.15-23.00  // CX233 HKG-MXP 00.50-

06.45+1 
Return  :      CX382 ZRH- HKG 11.55-06.30+1  // CX619 HKG -BKK 09.10-

11.15 
 

*หมายเหตุ:  พรีเรียดเดินทางกรุป 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 
ไฟลทขากลับจะเปน  CX382 ZRH-HKG  13.30-07.05+1 // CX717 

HKG-BKK  08.55-10.50 
 

 
15.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 4 
เคานเตอรสายการบิน Cathay Pacific 
Airways โดยมีเจาหนาทีบ่ริษัทฯคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�าสัมภาระ 

19.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮองกง โดยสายการ
บิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที ่CX702 **บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** 

23.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮองกง แวะรอเปลี่ยน
เคร่ือง **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน** 

 
 

วันที่หนึ่ง      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก 



 

 

 
00.50 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที ่CX233 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี นําทานผานข้ันตอนการ

ตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) 

 นําทานเดินทางสู เวนิส(ระยะทาง 312ก.ม./ใชเวลา 4ชม.) ถึง ทาเรือตรอนเคตโต 
เปนทาเรือท่ีมีเรือบริการในการเดินทางไปในท่ีตางๆ ของเมือง เพ่ือชมทิวทัศน
ธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ นับเปนเมืองที่คลองมากกวาถนนอีกเมืองหน่ึง
ของโลก นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส (Venice Island)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารทองถิ่น 

บาย นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร
โค (Piazza San Marco หรือ Saint 
Mark Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส 
ท่ีขึ้นชื่อวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในอิตาลี ลอมรอบ
ดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถเซนต
มารก (St. Mark’s Basilica) เดิมท่ีเปน
โบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัยน้ัน 
พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน 
(Lione) รปูปم�นสิงโตตวัใหญติดปกพรอมถือ
หนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส 
เดินชมตัวเมืองจนถงึสะพานริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพาน
แรกท่ีขาม Grand Canal (คลองแกรนดคาแนล) สัญลักษณอีกอยางของเมืองเวนิส 

วันที่สอง   ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก – ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส – จัตุรัส
ซานมารโค   โบสถเซนตมารก – สะพานรอิัลโต  อาหารเที่ยง,เย็น                                                                                   



 

 

งานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม สะพานขาม 
Grand Canal ที่เกาแกและสวยงามทําใหเปนที่รูจักของ  นักทองเท่ียวมากที่สุด เปน
จุดถายภาพที่สําคัญแหงหน่ึง จุดเดนของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพาน และยัง
เปนยานการคาเกาแกของเมืองมาต้ังแตพันปกอนคริสตกาล (ไมรวมในคาทัวร กรณี
ตองการนั่งกอนโดลา สามารถติดตอที่ไกดราคาลําละ 120 ยูโร 1 ลําสามารถนั่ง
ไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลองประมาณ 30 นาที)  
สมควรแกเวลานําทานน่ังเรือกลับจากเกาะเวนิส สู ทาเรือตรอนเคตโต จากน้ัน นํา
ทานเดินทางตอสู เมืองเมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 10 ก.ม./ใชเวลา 15 นาที) 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูอาหารจีน 
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก  
ทีพั่ก        Russott Holiday หรือระดับใกลเคียงกัน   
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 



 

 

 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที3่)  

นําทานเดินทางสู เวโรนา (Verona) (ระยะทาง 110ก.ม./ใชเวลา 1.30 ชม.) เปน
เมืองที่ตั้งอยูแควนเวเนโตเปนหน่ึงในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี มี
สถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได
งานนิทรรศการประจําปหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงที่สราง
โดยโรมัน และเปนเมืองสําคัญในประวัติศาสตรและเศรษฐกิจจากตําแหนงท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตรที่ต้ังอยูตรงโคงของแมน้ําอดิเจ (Adige River) ไมไกลจากทะเลสาบการดา 
ท่ีต้ังน้ีทําใหเกิดน้ําทวมข้ึนหลายครั้งจนกระทั่ง ค.ศ.1956 เมื่อมีการสรางอุโมงคโมริ-
ทอรโบเลท่ีเปนทางระบายน้ํา 500 คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสาบการดาเมื่อมีความ
จําเปน อุโมงคลดสถิติน้ําทวมทุกเจ็ดสิบปไปเปนทุกสองรอยป  จากน้ัน นําทานชม โรง
ละครโรมันกลางแจง (Verona Arena)ถายรูปดานนอก ท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของโลก สรางขึ้นเมื่อต้ังแตสมัยศตวรรษที ่1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมใน
กรุงโรม เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบันยงัคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรต

วันทีส่าม    เวโรนา – โรงละครโรมันกลางแจง – บานจูเลียต – กรุงมิลาน – มหาวิหารแหงมิ
ลาน – Santa Maria Delle Grazie – แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล – 
Scalo Milano Outlet       อาหารเชา,เที่ยง 



 

 

กลางเเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา จากน้ัน นําทานชม บานเลขที ่23 ของจูเลียต 
ถายรูปดานนอก ชมระเบียงแหงเร่ืองราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ํา
คืน และบริเวณหนาบานยังมีรปูปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต จากน้ัน นําทาน
เดินทางสู กรุงมิลาน(Milan)หรือ มิลาโน(ระยะทาง156ก.ม./2 ช.ม30 นาที) เมือง
ใหญเปนอันดับสองรองจากกรุงโรม ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ มช่ืีอเสียงในดาน
แฟช่ัน ศิลปะ และเครือ่งหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันช้ันนําของโลก ในลักษณะเดียวกบั 
นิวยอรก ปารีส ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดวย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) เมนูอาหารจีน 
บาย          นําทานเดินทางสู ชม มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano)ถายรปูดานนอก 

มหาวิหารน้ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือวามคีวามใหญโตเปนอันดับสาม
ของโลก เร่ิมสรางในป 1386 
แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 
400 ป ดานนอกมีหลงัคายอด
เรียวแหลมที่ทําจากหินออน
จํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�น
หินออนจากสมัยตางๆ กวา 
2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรปู
ปم�นทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนา  เปนสงาอยู และใหทานถายรูปดานนอก
ท่ี Santa Maria Delle Grazie โบสถอันสวยงามแหงน้ีเปนที่รูจักกันดีในฐานะของ
สถานที่ที่เก็บผลงานภาพวาดศิลปะขนาดใหญช้ินสําคัญทางประวัติศาสตรอันมีชื่อเสียง
โดงดงัอยาง the last supper ซึ่งวาดขึ้นโดยศิลปนช่ือดังของโลก Leonardo da 
Vinci จากน้ันใหทานอิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังของโลก อาทิเชน 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galerie 
Victor Emmanuel) (ราน Prada รานแรกของโลก) ทานสามารถถายรูปเปนท่ี
ระลึกจากดานในซึง่เปนอาคารกระจกที่เกาแกและสวยงาม จากน้ัน อิสระกับการชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังของโลก ณ Scalo Milano Outlet อิสระอาหารเย็น
ตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน  หลังอาหารเย็นนําทาน
เดินทางเขาที่พัก 



 

 

ทีพั่ก        Holiday Inn Milano Assago  หรือระดับใกลเคียงกัน  
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที5่) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองทาซ (Tasch) ประเทศสวิสเซอรแลนด (ระยะทาง228
ก.ม./ 3ช.ม.30นาท)ี เมืองเล็กๆ นารักท่ีรายลอมไปดวยยอดเขาสูงมากมายเปน
ทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหน่ึง 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่6) เมนอูาหารทองถ่ิน 

 
บาย นําทานเดินทางสูเซอรแมท ดวย Shuttle 

Train เดินทางถึงเซอรแมท Zermatt มีเวลาให
ทานเดินเที่ยวชมหมูบานเซอรแมทท่ีนารักๆ และ
มีบรรยากาศสบายๆลอมดวยเขาสูงสวยงาม เปน

วันทีส่ี่       เมืองทาซ – เซอรแมท – เมืองมองเทรอซ  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                             



 

 

เมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศ
เพราะยานพาหนะในเมืองไมใช
น้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ี
เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัว
เมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน 
(Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอด
เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอรแมทเปนเมืองที่มีประชากรนอยมาก และอาชีพ
หลักของคนพ้ืนเมือง คือ พนักงานโรงแรมและรานอาหาร ซึ่งรายไดหลักของเมืองน้ี
มาจากการทองเที่ยวในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ในวันท่ีอากาศเอ้ืออํานวย จากเมือง
ดานลางน้ีถาสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮอรน ท่ี
ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
สูงเดนเปนสงาทามกลางเทือกเขาแอลป� ดวยความสูง 4,447 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล และมีรูปทรงที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของแมทเทอรฮอรน แบบ
สามเหลี่ยมคลายปรามดิที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดวาเปนยอดเขาท่ีงดงามท่ีสุดใน
สวิส และมคีวามโดดเดนไปอีกเมื่อเอกลักษณเฉพาะตัวน้ีไดเปนโลโกของช็อคโกแลต
ดังทับเบอรโรน และผูผลิตภาพยนตรรายใหญพาราเมาทพิคเจอรสซึ่งมีความงดงาม
ราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอน ซึ่งสะทอนความงามบนยอดเขา
ที่มีหิมะปกคลุมตลอด ใหเวลาทานอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตาม
อัธยาศัย จากน้ัน นําทานน่ัง Shuttle Train กลับสูเมืองทาซ แลวนําทานเดินทางสู 
เมืองมองเทรอซ (Montreux)(ระยะทาง141ก.ม./ 2ช.ม.)  เมืองเล็กๆแสนนารักที่
ไดช่ือวาเปนไขมุกแหง Swiss Riviera เปนเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังคหรือ
ทะเลสาบเจนีวา ท่ีมีฉากหลังเปนภูเขาชมรูปปم�นเฟรดดี เมอรคิวรี (Freddie 
Mercury) นักรองแหงวงควีน (Queen) ต้ังอยูตรงจัตรัุสตลาด เจาของบทเพลง We 
are the Champion ซึ่งถดัไปเปน Casino Barrière de Montreux โดยตรง
ขามกับคาส ิ โนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สดุของมองเทรอซสรางมาตั้งแตปค.ศ. 
1962 มีจํานวนช้ันท้ังหมด 29 ช้ัน ใชเปนทีพั่กอาศัยอีกดวย 

เย็น           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที7่) เมนูอาหารจีน 
               หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 



 

 

ทีพั่ก         Bon Port Holiday หรือระดบัใกลเคียงกัน  
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี

โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 
  นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน(Bern)(ระยะทาง88ก.ม./ 1ชม.30นาท)ี เมืองหลวงของ

ประเทศต้ังอยูใจกลางประเทศ
สวิตเซอรแลนดสวิสเซอรแลนด มีแมน้ํา
อาเร (Aare) ลอมรอบตัวเมืองเสมือน
เปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 
ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และ
ทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมือง
ไดสรางกําแพงและสะพานขามที่
สามารถชกัขึ้นลงได มปีระชากร
ประมาณ 130,000 คน มยีานเมือง
เกาซึ่งเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติคเต็มไปดวยอาคารเกาอาย ุ200-300 ป จากน้ัน 
นําทานแวะถายรูปหน่ึงในสญลกษณสําคัญของกรุงเบิรนที่ บอหมี(Bear Pit) ซึง่จะได
เห็นหมตัีวใหญในบอลกึที่สรางจําลองถิ่นท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติจรงิๆ ของหมีเด
นิเลน จากน้ัน นําทานแวะถายรูป ยานเมืองเกากรุงเบิรน (Bern Old Town) เพ่ือ
ชมบานเรือนต้ังแตสมัยยุคกลางที่ยังคงเสนหของเมืองเกาอยูไมคลาย บนถนนอิฐสาย
เกาเราจะเห็นน้ําพุอยูหลายจุดซึ่งตกแตงดวยรปูปم�นสไตลเรเนสซองสแตกตางกนัไปใน
แตละจุดท่ีพบเห็นสําหรับแลนดมารกในยานเมอืงเกาตองขอยกใหกบั หอนาฬิกาซึทก
ลอกเกอ (Zytglogge)ถายรูปดานนอก บนหอคอยที่สรางขึ้นต้ังแตป 1218 และถือ

วันที่หา      กรุงเบิรน – เมืองอินเทอรลาเคนิ - เมืองลูเซิรน – ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชม  
สะพานไมชาเปล    อาหารเชา, เท่ียง                                                                                                                              



 

 

เปน 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เกาแกทีสุ่ด ในสวติเซอรแลนดในทกุชั่วโมงจะมเีสียงดนตรี
พรอมตุกตาทีอ่ อกมาเตนระบําใหนักทองเทีย่วไดหยุดชมกัน นอกจากน้ียังมอีาคาร
รัฐสภา โบสถและอาคารเกาแกมากมายทีเ่ปนสวนสําคัญทําใหเมืองเกาแหงน้ีถูกยกเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1983 จากน้ัน นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง
อินเทอรลาเคิน(Interlaken)(ระยะทาง56ก.ม./1ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆท่ี สวย
เหมือนในฝนต้ังอยูระหวางทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอมรอบดวยภูเขามีทิวทัศน
บริสุทธ์ิและสวยงามมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย  เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา
(ระยะทาง 68 ก.ม.ใชเวลา1ช.ม.
30นาที)  จากน้ัน นําทานชม
สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 
of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพ
อยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน
แมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปน
สะพานไมท่ีมีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากน้ันใหทานได
อิสระเลือกซื้อสินคาของสวติบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, 
มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน อิสระ
อาหารค่ําตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก (ระยะทาง3.5
ก.ม./30 นาท)ี 

 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 
ทีพั่ก        Hotel Terrace หรือระดับใกลเคียง  

 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่10) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูบนเขาสูง อยูในรัฐ
ออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดน
ของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนที่ต้ังของสถานีกระเชาโรแตรเพ่ือเดินทางขึ้นสู ยอด 

 
เขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมท่ีเรียกวา โรแตร เคเบ้ิลคาร 
ท่ีจะหมุนรอบๆ ท่ีทานสามารถดูววิได 360 องศาในขณะที่เคลื่อนท่ีข้ึนไปเรื่อยๆ 
ทานจะไดขึ้นชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป� ชมถํ้าแข็งที่สวยงาม และเดิน

วันที่หก    แองเกลเบิรก - นั่งกระเชาสูยอดเขาทิตลิส - เมืองซกุ – โบสถฟรอมุนสเตอร - 
โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร   โบสถเซนต ปเตอร – เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซตรา
สเซอ   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                             



 

 

เลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 
สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการทองเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 
100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา อิสระใหทานถายรูปตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่11) Asian Set Menu 
รานอาหารTITLIS Panorama restaurant เปนรานอาหารที่อยูทามกลาง
เทือกเขาพรอมกับวิวเทือกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บาย นําทานเดินทาง เมืองซุก Zug (ระยะทาง64ก.ม./ 1 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ี
สวยงามราวกบัเทพนิยาย ต้ังอยู
ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
เมืองน้ียังมีอัตราการเกบ็ภาษีที่
คอนขางตํ่าจึงถือเปนทีต่ากอากาศ
ท่ีนิยมของเหลาเศรษฐ ีคนดัง
สําคัญระดับโลก นําทานไปเย่ียม
ชมรานนาฬิกา ที่รวบรวมเอา
นาฬิกาช้ันนําของสวิสเซอรแลนดมาใหทานเลือกชม และสินคาหลากหลาย จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู เมืองซูริค (ระยะทาง34ก.ม.ใชเวลา1ช่ัวโมง) เมืองที่มีขนาดใหญที่สุด
ของ ประเทศสวิตเซอรแลนด และยังเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกจิท่ีสําคัญของ
ประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นช่ือเรือ่งมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณท่ีมี
งานสถาปตยกรรมแบบเกากระจดักระจายอยูรายลอมเมือง ในขณะเดียวกันก็เปนเมือง
ท่ีมีความเจรญิทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดวย จากน้ัน นําทานผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร 
(Fraumunster Abbey) โบสถเกาแกที่สรางข้ึนราวศตวรรษท่ี 9 ที่ข้ึนช่ือเรื่องงาน
กระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน จากน้ัน นําทานผาน
ชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถหอคอยคูสูง
ระฟ�า ท่ีถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม
การตกแตงที่สวยงาม รวมท้ังยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเลาเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร ท่ีสําคัญอีกอยาง คือ โบสถแหงน้ีเปนท่ีเก็บรักษาพระคัมภีรโบราณทาง



 

 

คริสตศาสนา จากน้ัน นําทานผานชม โบสถเซนต ปเตอร (Peterskirche หรือ St. 
Peter’s Church) หอนาฬิกาท่ีมีหนาปดนาฬิกาท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมี
เสนผาศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบท่ีตีบอกเวลา ใชทําการมา
ต้ังแตป ค.ศ.1880 นอกจากน้ันโบสถแหงน้ียังเปนโบสถท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง มี
ประวติัการกอสรางยอนไปถึงสมัยศตวรรษที่ 8 และไดรับการบรูณะเร่ือยมา ตัวอาคาร
ท้ังภายในและภายนอกมีงานสถาปตยกรรมการออกแบบตกแตงแนวกอธิคโบราณผสม
บาโรค จากน้ัน นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) 
เปนยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนท่ี
เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปم�งที่มีสินคาราคาแพงท่ีสุดแหงหน่ึงของ
โลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนท่ีต้ังของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี ราน
เครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู  

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 12) เมนูอาหารจีน 
             หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ทีพั่ก        Holiday Inn Express Zurich Airport  หรือระดับใกลเคียง  
   (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 



 

 

 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณ
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที1่3) 
      นําทานเดินทางสู สนามบินซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม

ตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษีTax Refund กอนการเช็คอิน) 
11.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก โดยสารการบิน Cathay 

Pacific Airways เที่ยวบินที ่CX382  *บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ืองบิน * 

 

 
06.30+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.10 น.     ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX619 
11.15 น.       เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
                                ***************************** 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลกั เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

วันทีเ่จ็ด    เมืองซูริค – ทาอากาศยานซูริค – ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก 

วันทีแ่ปด    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         



 

 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร 25,000 +คาวีซา 4,000) ทานละ 29,000 บาท 
 กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมดัจาํคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกล
วันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน  รวมถงึ เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 



 

 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีพัก 3 
ทานถาวันท่ีเขาพักหองโรงแรม 

ไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มีคาใชจายพักเด่ียวเพ่ิม) 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบิน Cathay Pacific Airways สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 
30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียก
เก็บ  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบื้องตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
- ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 

บาท 
-  ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
- คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
- คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงือ่นไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกัน
น้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทาํประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ 
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
 



 

 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7. คาวีซาและบริการทานละ 4,000 บาท 
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
9.นํ้าดื่มบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน 
 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบรษิทั  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวท่ี
บังคับใหบรษัิทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อ
ความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  



 

 

13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15 วันทําการ 
** หากผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เนื่องจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หาก
มีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หาก
ผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททวัร      เพื่อนําไปแสดงตอ
สถานทูต 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 



 

 

3. เอกสารสวนตัว 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ี
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 



 

 

4. หลักฐานการงาน/หนงัสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น
คํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบรษัิทท่ี
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบตํุาแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบบัจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกบัสาม ีจําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการทีไ่มไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
 



 

 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง Statement  รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือก
บัญชีท่ีมปีระวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลือ
อยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเหน็วามฐีานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา โดย Statement ตองเปนฉบับ
ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเทาน้ัน หากผูยื่นคํารองวีซา ปร้ินเอกสารผาน 
Internet/Application ทานจําเปนตองนําเอกสารไปใหธนาคารประทับตราอีกครัง้ (ระบุสกุล
เงิน Euro เทานั้น) 

 
 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทาง
ธนาคารเทาน้ัน โดยใหบุคคลท่ีเปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารขางตน 
พรอมกับขอจดหมายรบัรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญชี 
(Sponsor) และระบุชือ่ผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ 
และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกบัพาสปอรตที่ใชเดินทางเทาน้ัน   (กรณุาย่ืนขอจากธนาคาร
ลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถงึ 3 วนั) 

 
หมายเหตุ: ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank 

Statement) 
 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุดภายใน 3 วัน กอนวันนัด
หมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
 



 

 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูต
เพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ 



 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 

โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพือ่ประโยชนในการยื่นวซีาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ที่อยูปจจบัุน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณยี  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทมอืถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน .......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
7. ช่ือสถานที่ทาํงาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุ
อยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทาํงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทาํงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา    
  ⃣   แยกกันอยู 



 

 

10. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกดิ................  
 สถานที่เกิด ..................... 
11. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานที่เกิด ...................... 
12. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 
13. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ณ 
 ประเทศ ................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ท่ีทานใชแสดงกับสถานทูตเพ่ือย่ืนคํารองขอวีซา)  
............................................................................................................ 
15. วีซา Schengen ทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา 
...............................................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดต้ังแตวันที่ .............................................. ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดาํรงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

            ตัวผูขอวีซาเอง  มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคกร) 
     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ ............................................................ 
   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมติัทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบทุกกรณี 
 



 

 

 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบรษัิทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไมรบัผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารท่ีจะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผล
การพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาํหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 
 
 

 
 
 


