
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขึน้ 2 เขา ...จงุเฟรา  และ เขาแมทเทอรฮ์อรน์ขึน้ 2 เขา ...จงุเฟรา  และ เขาแมทเทอรฮ์อรน์ขึน้ 2 เขา ...จงุเฟรา  และ เขาแมทเทอรฮ์อรน์   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มิลาน - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์  ...นั่งรถไฟสายภูเขาสู่จุงเฟรา... ”Top of Europe” 

กรงุเบริน์ – โลซานน ์– เจนวีา – มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง – ทาช –  

น ัง่รถไฟสู.่.เซอรแ์มท – กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (มงกฎุแหง่สวติเซอรแ์ลนด)์ 

– เซอรแ์มท – Glacier Express สูอ่นัเดอรแ์มท – น า้ตกไรน ์– ซูรคิ 

พเิศษ.. เมนูขึน้ชือ้ FONDUE SWISS 

BW… SWEET SWISS 

อิตาลี - สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน 

(CX) 
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ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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DAY ITINERARY 8วนั  /5 คืน (มีรถโคช้บริการทกุวนั) 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรรภมู)ิ- สนามบนิฮอ่งกง (CX708 17.30-21.30)     

2 
สนามบนิฮอ่งกง- มลิาน(อติาล)ี – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง – ลกูาโน่ 
(สวสิเซอรแ์ลนด)์ – ลเูซริน์ (CX233 01.05-07.45) 

   ปิซ่า 

3 ลเูซริน์ – กรนิเดลวาลด ์– ยอดเขาจูงฟราวช ์– กรุงเบริน์ – ชมเมอืง 
   

เวนิส เมสเตร ้

4 กรุงเบริน์ – โลซานน ์– เจนีวา – มองเทรอซ ์– เขา้ปราสาทชลิยอง    ลูเซิรน์ 

5 
มองเทรอซ ์– ทาช – น่ังรถไฟสู.่.เซอรแ์มท – กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท 

   ดิจอง 

6 
เซอรแ์มท – Glacier Express สูอ่ันเดอรแ์มท – ซรูคิ – ชมเมอืง –  
ชอ้ปป้ิง 

   ปารีส 

7 
ซรูคิ – น ้าตกไรน ์– สนามบนิซรูคิ – ฮอ่งกง 
(CX382 13.30-07.00+1) 

    

8 ฮอ่งกง- กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ) (CX717 09.00-10.55)     
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ก าหนดการเดนิทาง  28 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2563  

    25 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2563 

    02 – 09 มถินุายน 2563 

    12 – 19 // 22 - 29 ตลุาคม 2563 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง  

14.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 9  แถว 

M เคานเ์ตอร ์โดยสายการบนิคาเธย่ ์แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสาร

การเดนิทาง 

17.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX708 (มอีาหาร

และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

21.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

 
วนัทีส่อง ฮอ่งกง - มลิาน(อติาล)ี – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง – ลกูาโน ่(สวสิเซอรแ์ลนด)์ – ลเูซริน์ 

01.05 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีสายการบนิคาเธย่ ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX233 (มี

อาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ช ัว่โมง) 

07.45 น. ถงึสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ย

ศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ 

ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย ์ 

น าทา่นชม แกลเลอร ี วคิเตอรเ์อ็มมานูเอล 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ที่

นับวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและ

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ ของ

กษัตรยิว์คิเตอร ์ เอ็มมานูเอล ที ่ 2 ผูร้เิริม่การ

รวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ี และอนุสาวรยี์

ของศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น 

คอืลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ ทีอ่ยูใ่นบรเิวณ 

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลกูาโน (Lugano) (ประมาณ 1.20 ชัว่โมง/ ระยะทาง 79 กม.) 

โดยตวัเมอืงนัน้ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาจ านวนมาก อกีทัง้ยังตัง้อยูร่มิทะเลสาบลกูาโน (Lugano 

Lake) ทะเลสาบน ้าแข็งทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด–์อติาล ี ลกูาโนได ้

ชือ่วา่เมอืงหลวงแหง่พันธรัฐทซิโิน (Ticino) ทีม่บีรรยากาศแบบสวสิ–อติาเลีย่น จนไดรั้บการ

ขนานนามวา่ “สวสิรเิวยีรา่” ในฐานะเป็นเมอืง

ตากอากาศของชาวสวสิ น าทา่นชมความงดงาม

ของยา่นเมอืงเกา่ ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง

ทีม่ลีักษณะเป็นจัตรัุสสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน และ

ยังเป็นทีต่ัง้ของยา่นการคา้ รวมไปถงึเหลา่

อาคารเกา่แกข่องเมอืง ถอืเป็นอกีหนึง่จุด

ทอ่งเทีย่วทีจ่ะท าใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับ

วัฒนธรรมและประเพณีดัง้เดมิของตัวเมอืงที่

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 



BW.. SWEET SWISS 8D5N  BY TG ON MAY-OCT 2020 – Revised on 13Feb20  PAGE 4 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

อดีตหัวเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนที่ไดรั้บสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีป

ยโุรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ 

ก็ยังมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ี่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ยดง

ดอกไมป่้าและทุง่หญา้อันเขยีวชอุม่  

น าท่านถา่ยรูปกับ อนุสาวรยีส์งิโต อนุสรณ์แห่งความซือ่สัตยแ์ละความกลา้หาญของทหารสวสิ 

แลว้น าชม สะพานไมช้าแพล สัญลักษณ์ของเมอืง อายุกว่า 700 ปี เชญิท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

คุณภาพทีย่่านการคา้ในเขตเมอืงเกา่ เช่น นาฬกิาชือ่ดังของโลกมากมาย อาท ิบุคเคอเรอร ์ กื

อเบอลนิ เอ็มบาสซี ่ เครือ่งหนังบอลลี ่ ช็อคโกแลต  มดีพับทหาร Victorinox และของทีร่ะลกึ

มากมาย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนูฟองด ู

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ลเูซริน์ – กรนิเดลวาลด ์– ยอดเขาจงูฟราวช ์– กรงุเบริน์ – ชมเมอืง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม             

น าทา่นเดนิทางสู ่กรนิเดลวาลด ์ (86 กโิลเมตร) เมอืงเลก็ๆ กลางหบุเขา แลว้น าทา่นขึน้รถไฟ

สายทอ่งเทีย่ว ทีส่วยงาม รถไฟจะวิง่ลดัเลาะไปตามไหลเ่ขา ผา่นทุง่หญา้ และทวิทศันท์ี่

สวยงาม แลว้เปลีย่นรถไฟสายภเูขาทีส่ถานีไคลนไ์ชเด็ก ขึน่พชิติ ยอดเขา จงุฟราวช ์ทีม่คีวาม

สงูถงึ 13,642 ฟตุ ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป ทา่นจะสนุกสนานกับการเลน่หมิะบน

ยอดเขา และชม ถ า้น า้แข็ง ทีอ่ยูใ่ตร้ะดับผวิน ้าแข็ง 8 เมตร แกะสลักเป็นเรือ่งราวตา่งๆ อยา่ง

สวยงาม   
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กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

น าทา่นเดนิทางจากจงุเฟราสูเ่มอืงเวนเกน้ และเมอืงเลาเทน่บรุนเน่น โดยรถไฟอกีดา้นหนึง่

ของยอดเขา (แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนไ์ชเด็ด จุดเปลีย่นรถไฟ ซึง่รัชกาลที ่5 เคยเสด็จมา

เมือ่ปี 2440)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์(Berne) (66 กโิลเมตร)  เมอืงหลวงของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงโบราณเกา่แกแ่ละโรแมนตกิ สรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ โดยมแีมน่ ้าอาเร่ 

(Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ 

ทศิใต ้และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มทีส่ามารถชกั

ขึน้ลงได ้น าทา่นเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆในกรุงเบริน์ ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถกูจดัอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 

ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010  

น าทา่นชม บอ่หมสีนี า้ตาล สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ น าทา่น ชมมารก์าสเซ ยา่น

เมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์ จงึเหมาะกับการเดนิ

เทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ 200-300 ปี น าทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับ

สงูสดุของเมอืงน้ี ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคาร

โบราณ ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีม่ ี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอก

เวลาแตล่ะครัง้ หอนาฬกิาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตเูมอืงแหง่แรก แตพ่อมกีาร

สรา้ง Prison Tower จงึเปลีย่นไปใช ้ Prison Tower เป็นประตเูมอืงแทน และดดัแปลงไซท้ค์

ล็อคเคน่ทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬกิา พรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL AMBASSADOR BERN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  กรงุเบริน์ – โลซานน ์– เจนวีา – มองเทรอซ ์– เขา้ปราสาทชลิยอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

น าทา่นเดนิทางสู ่ โลซานน ์ (LAUSANNE)  (ระยะทาง 101 กม.) เมอืงทีต่ัง้ศาลสงูของ

ประเทศและเมอืงน้ียังเคยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเด็จ

ยา่, สมเด็จพระพีน่างฯ ลน้เกลา้รัชกาลที ่8 และรัชกาล

ปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว ์แวะถา่ยรูปกบั ศาลาไทย ที่

สวยงามตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบเลอมังค ์

จากนัน้น าทา่นสูเ่มอืงเจนวีา (ระยะทาง 63 กม.) พันธ

รัฐทีเ่ลก็ทีส่ดุของสวสิ ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบเจนีวา (Lac 

Laman) เมอืงทีว่า่กันวา่เป็นพันธรัฐสวสิทีแ่ทบจะไมม่ี

อะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายตา่งประเทศ 

ศาสนา และเป็นทีต่ัง้ของธนาคารจ านวนมาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าทา่นชมทะเลสาบเจนวีา และ น า้พุจรวด (Jetd’eau) ทีส่ามารถสง่น ้าขึน้ ทอ้งฟ้าได ้

สงูถงึ 140 เมตร ชม นาฬกิาดอกไม ้ที ่สวนองักฤษ(JardinAnglais)  บง่บอกถงึความส าคัญ

ของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตีอ่เจนีวา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์เมอืง

สวยรมิ ทะเลสาบเลอมังค ์ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาสงูสวยงามมาก ตลอดเวลา 2 ชม. ทา่นจะไดช้ม

ววิทวิทศันท์ีง่ดงาม  
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น าทา่นเขา้ชมปราสาทชลิยอง ปราสาทโบราณทีม่อีายรุ่วม 800 ปีสรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิ

ทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตย่คุโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศS์AVOY โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ควบคมุ

การเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวันตก

สูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั

ปราสาทแหง่น้ีจงึเปรยีบเสมอืนดา่นเกบ็ภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL EUROTEL MONTREUX หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ มองเทรอซ ์– ทาช – น ัง่รถไฟสู.่.เซอรแ์มท – กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ – 

เซอรแ์มท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาช (ระยะทาง 139 กม.) เมอืงรสีอรท์เลก็ๆ บรรยากาศสบายๆ จากนัน้

น าทา่น โดยสารรถไฟ เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงเซอรแ์มท สกรีสีอรท์ทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เน่ืองจาก

เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมม่ใีชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ มเีพยีง

แบตเตอรีแ่ละแรงงานสตัวเ์ทา่นัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ ที่

ไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ น าทา่นสูส่ถานี กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่สมัผัสกบั

ความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่ี

รูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกบัทวิทศันท์ีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณ ไคลน์

แมทเทอรฮ์อรน์ ชม ถ า้น า้แข็ง ทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ ถา่ยรูปกับ รปูแกะสลกัน า้แข็ง ทีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

ใหเ้วลาทา่นสบายๆ กอ่นเดนิทางลงจากเขากลับสูเ่ซอรแ์มท 

บา่ย อสิระตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการพักผอ่นในเมอืงปลอดมลพษิ หรอืเดนิเทีย่วชม

เมอืง ถา่ยรูปทีร่ะลกึ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL POLLUX หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก เซอรแ์มท – Glacier Express สูอ่นัเดอรแ์มท – ซรูคิ – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

น าทา่นน่ัง รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซเ์พรส (Glacier 

Express) รถไฟดว่นทีว่ ิง่ชา้ทีส่ดุในโลกวิง่ผา่นภมูปิระเทศที่

งดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผา่นชมอโุมงค ์ สะพานหบุเหวผา่น

สวสิแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาทีส่งู 2,000 กวา่เมตร ตลอด
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เสน้ทางทา่นสามารถชมยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยธารน ้าแข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-

Oberralp Bahn ทีพ่าดผา่นในกลางเทอืกเขาแอลป์สู ่อนัเดอรแ์มท 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) (ระยะทาง 109 กม.) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ประเทศ น าทา่นสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นชมุทางรถรางทีส่ าคญัของเมอืงและยังเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่น

ธรุกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ น าทา่นถา่ยรูปกับ โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ี

ทีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่บน

ถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวามยาว

ประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในระดบันานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่รีาคา

แพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรูถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ

คอืถนนออกสัตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเลก็ๆ ทีม่มีาตัง้แตส่มัยยคุ

กลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยคุกลาง ชม

ความงดงามของเหลา่หนา้ตา่งไมแ้กะสลัก  

หลังจากนัน้เดนิลดัเลาะชม โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter Church) 1 ใน 4 โบสถห์ลกัที่

ต ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ซูรคิ โดยโบสถต์ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาลนิเดนฮอฟ (Lindenhof 

hill) เนนิเขาทีต่ัง้อยูใ่นเขตศนูยก์ลางประวตัศิาสตรข์องเมอืงซรูคิ โดยดา้นบนสดุของโบสถ์

เซนตปี์เตอร ์เป็นทีต่ัง้ของนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดทีเ่สน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL CROWN PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– สนามบนิซูรคิ – ฮอ่งกง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

น าทา่นเดนิทางสูน่ า้ตกไรน ์(ระยะทาง 52 กม.) ใชเ้วลา

เดนิทาง 45 นาท ีเพือ่ชมน ้าตกทีส่วยงามและนับวา่ใหญท่ีส่ดุใน

ยโุรป กวา้งประมาณ 150 เมตรและสงูประมาณ 20 เมตร 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ 

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง โดยสายการบนิ

คาเธ่ย ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX382 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 12 ช ัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปด ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ) 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ คาเธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX717    

 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

10.55 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ  

 
 

                   

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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BBIIGG……  SSWWEEEETT  SSWWIISSSS  BBYY  CCXX  

อติาล ีอติาล ี--  สวติเซอรแ์ลนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์88วนัวนั  5คนื5คนื  

ก าหนดการเดนิทาง 28 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2563  

    25 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2563 

    02 – 09 มถินุายน 2563  

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 72,900 บาท 53,900 บาท 

เดก็อายมุากกวา่ 7-12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ ่ 72,900 บาท 53,900 บาท 

เดก็อายมุากกวา่ 7-12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 69,900 บาท 50,900 บาท 

เดก็อายตุ า่กวา่ 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 64,900 บาท 45,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง 12 – 19 ตลุาคม 2563 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต)   

22 – 29 ตลุาคม 2563 (วนัปิยะ) 

 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 75,900 บาท 56,900 บาท 

เดก็อายมุากกวา่ 7-12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ ่ 75,900 บาท 56,900 บาท 

เดก็อายมุากกวา่ 7-12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 72,900 บาท 53,900 บาท 

เดก็อายตุ า่กวา่ 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 67,900 บาท 48,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,500 บาท 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต ่ากวา่25 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไป
แลว้ 
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อตัรานีร้วม 

❑ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  

❑ คา่โรงแรมทีพั่ก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

ตามรายการทีร่ะบ ุ

❑ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

❑ คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

❑ คา่ประกันการเดนิทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลมุถงึ

ประกันสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

❑ คา่น ้ามันจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ วนัที ่31 มกราคม 2563และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามันหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี ้

อตัรานีไ้มร่วม 

❑ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ่้าย

อันเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

❑ คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

❑ คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

❑ คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

❑ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

❑ คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม 

❑ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และ ทปิคนขบัรถ (ตลอดทรปิทา่นละ 1,800 บาท) 

❑ ไมแ่จกน า้ดืม่บนรถ 

❑ ไมม่แีจกกระเป๋า 

❑ ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์3,500 บาท/ทา่น 
หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนียมวซีา่ไมส่ามารถเรยีกคนืไดถ้งึแมผู้ย้ืน่ค ารอ้งจะไดร้ับการปฏเิสธวซีา่ 

 
เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ 

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น ทา่นตอ้งเตรยีม

เอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21

วัน หรอื( 3 สปัดาห ์)ในการท าวซีา่เขา้ประเทศ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่ันก าหนดหรอืไมค่รบตาม

มาตรฐานทีส่ถานทตูก าหนดในเรือ่งการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จอันเป็นผลท าให ้

สถานทตูปฏเิสธการออกวซีา่  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด และหากวางมัดจ า 

หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิเนือ่งจากเป็นต ัว๋

โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋, 

เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

2. ส าหรับคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ หากไมไ่ด ้

รับเงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลังจากทา่นตกลงจากจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่แฟ๊กซห์รอือเีมลส์ าเนาหนังสอืเดนิทาง 
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การยกเลกิ 

❑ ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ และ ขอเก็บเงนิท ัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่

ผูเ้ดนิทางไดก้รณทีีย่งัไมไ่ดอ้อกต ัว๋) 

❑ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆกต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 

- กระเป๋าใบใหญ ่ (ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรมั 

(หากน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger)  

- กระเป๋าส าหรับหิว้ขึน้เครือ่ง สายการบนิอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซ็นตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้)  

- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และหิว้ขึน้เครือ่ง

ได ้1 ใบ/ทา่นเชน่กัน 

 

 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม ่
เอือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เดก็ทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดท าโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื การเปิดจองผา่นระบบออนไลน ์โดย

ในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ป
ทัวร)์ ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลับโปรแกรม เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้มสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่าก

มกีารลา่ชา้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้สถานทีด่ังกลา่วได ้ทาง

บรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆใหแ้กท่า่น เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 
ในประเทศตา่งๆในแถบยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรมและสถานทีต่า่งๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจน ในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนาอยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร์

เพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นหรอื

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจลตา่งๆ เป็น

ตน้ 
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3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการใดรายการ

หนึง่ ไมส่ามารถน ามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

4. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 

6. เน่ืองจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความ

ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่

อาจคนืเงนิไหท้า่นไดไ้มว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

7. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

8. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บจองทัวรแ์กล่กูคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต่4 เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอันตราย / 

เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

9. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

10. ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยัน

วา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋า

เดนิทาง ตอ้งออกตัว๋ใหถ้กูตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ ทา่นควรเชค็กระเป๋ามา

สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไมไ่ปกับเจา้ของจะเป็น

ลกูคา้ทีเ่ช็คมาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

11. ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบ

งานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 

12. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายอันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

13. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

14. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิไหท้่านไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  หากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดังน้ี 

13.1  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
ตามทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงพจิารณา 
13.2  บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบหากสายการบนิไมอ่อกบตัรขึน้เครือ่งใหผู้โ้ดยสารอันเน่ืองจากหนังสอื
เดนิทางช ารุดหรอืมกีารประทับตราอืน่ๆทีไ่มใ่ชก่ารเขา้-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่อีายไุมเ่กนิ 
6 เดอืนในวันเดนิทาง 
13.3  กรณีลกูคา้ลมืพาสปอรต์ ณ วันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง 
13.4กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่อันสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยืน่วซีา่ไมค่รบถว้นและไมผ่า่น
มาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการท างานของตัวผูโ้ดยสารเอง หรอืแจง้ขอ้มลูเป็นเท็จ แลว้โดยปฎเิส
ทวซีา่ 
13.5 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย  
13.6 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตั๋วเองเพือ่ตอ่เครือ่งใน
กรณีทีส่ายการบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ เน่ืองจากอยูน่อกเหนือจากควบคลมุของบรษัิทฯ ทวัร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ3 เตยีง (Triple Room)และหรอืโรงแรมทีม่หีอ้ง 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญก่ับ 1 เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ



BW.. SWEET SWISS 8D5N  BY TG ON MAY-OCT 2020 – Revised on 13Feb20  PAGE 12 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด 
และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง
กัน 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ่้าย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา
เดนิทาง  
2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ
คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
3. ทีน่ั่งLong Leg  ตอ้งซือ้เพิม่ สามารถท าไดห้ลังจากออกตัว๋กรุ๊ปในคณะเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
คอนเฟรมิทีใ่หไ้ดเ้ลยขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเทา่นัน้  

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่ับ 1 เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 
และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง
กัน 
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เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  
(ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้ง

ขอวซีา่ประเทศสวติฯ)  

** เอกสารทกุชดุทีม่ชี ือ่ภาษาอังกฤษของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งตรงกับหนังสอื

เดนิทาง (พาสปอรต์) ทกุตัวอักษร ** 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

* ทา่นทีเ่คยถกูปฎเิสธวซีา่เขา้ยโุรป  กรณุาแจง้ฝ่ายขายกอ่นจองทวัร ์* 
 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป พรอ้มส าเนา 1 ชดุ และมหีนา้วา่ง

ตดิกันทีย่ังไมป่ระทับตรา อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่โปรดแนบมาดว้ย 

 

2. รปูถา่ยสขีนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรอื มขีนาดเทา่รปูหนา้ 

ในหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) จ านวน 2 รปู  

(ไมส่วม แวน่ตา หนา้ตรง หา้มยิม้ และฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้)  

ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน อดัจากรา้นถา่ยรปูเทา่น ัน้ 

 

3.หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน)  

หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของ 

แตล่ะสถานฑตู) 

- กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ : ใช ้หนงัสอืรบัรองการท างานของ

บรษิทัทีท่ างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ัน้)  ระบตุ าแหน ง อัตราเงนิเดอืน วันเขา้ท างาน และวันที่

อนุญาตใหล้างาน มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯ หรอื ส าเนา

ทะเบยีนพาณชิย ์ทีม่รีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวัตถปุระสงคข์องบรษัิท (ทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) แปลเป็น

ภาษาองักฤษ  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ : ใช ้ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 - กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา : ใช ้หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษานัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีที ่

             ศกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน 

- กรณเีป็นแมค่า้, ท าธุรกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพ ์ หนังสอืชีแ้จง้เกีย่วกบัอาชพีปัจจุบัน 

เป็นภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้วา่ คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยูท่ีใ่ด เปิดด าเนนิการมาแลว้กีปี่ มี

รายไดต้อ่เดอืนเทา่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงนิ ** (สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี) **  

ใชเ้ป็นสเตทเมนท ์( bank statement ) ประเภทออมทรพัย ์ออกจากธนาคารเทา่น ัน้ ยอ้นหลงั 6 

เดอืน อัพเดทถงึเดอืนปัจจุบัน พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้-ออกเงนิ

สม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ่้าย

อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา   



BW.. SWEET SWISS 8D5N  BY TG ON MAY-OCT 2020 – Revised on 13Feb20  PAGE 14 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกลุ  

( ถา้ม ี)  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

8. กรุณาใส ่ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ ลงในส าเนาบัตรประชาชน

และ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่  

9. กรณเีด็กอายตุ า่กว า 18 ปีบรบิรูณ์:  

- สตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไป

ดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ  หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ  

  

ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์บรษิทัวเีอฟเอส โกลบอล 

เดอะพลาซา่, ชัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจุรสีแควร ์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กทม 10330 

โทร. 66(02) 118 7015 

สถานทตูฯ คอ่นขา้งเขม้งวดเรือ่งเอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 

ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นกรณุาเตรยีมเอกสารอยา่งละเอยีดครบถว้นและถกูตอ้งตามรายละเอยีด 

 

***การพจิารณาวา่จะอนุมตัวิซีา่ใหห้รอืไม ่อยูท่ ีด่ลุยพนิจิของสถานทตู บรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนใน

การยืน่วซีา่แทนทา่นเทา่น ัน้ ซึง่ทางสถานทตูอาจเรยีกเอกสารเพิม่เตมิไดบ้างกรณ ีการทีท่า่นเตรยีม

เอกสารทีด่ ีและครบถว้นถกูตอ้ง ตามระเบยีบของสถานทตูน ัน้ จะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ย

ขึน้ สถานทตูอาจเลอืกสุม่ตวัอยา่งในการเรยีกสมัภาษณ์ หรอืเก็บหนงัสอืเดนิทางของทา่น เพือ่ท าการ

ตรวจ หลงัจากทา่นเดนิทางกลบัมาถงึเมอืงไทยแลว้ *** 

(ในกรณทีีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของทา่นได ้และ

ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 

** จงึเรยีนเพือ่ใหท้า่นทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกลว่งหนา้** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
ทางบริษัทฯ จะน าข้อมูลที่ท่านให้มา เพ่ือลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ....................................................................... 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกดิ ............................ 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .......................................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) .................................................................................................. 

.................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ......................... 

มอืถอื ....................................................โทรศัพทบ์า้น ..................................................................   

5. อาชพีปัจจุบัน ............................................................................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ...........................................................................................................  

ทีอ่ยู ่.............................................................................................................รหัสไปรษณีย ์........... 

โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ  (.....) โสด (.....) สมรส  (.....) หย่า (.....) มา่ย     (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกันอยู่ 

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบันการศกึษา ................................................................ 

ทีอ่ยู ่........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศัพท ์...................................................… 

8. ท่านเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ในสามปีทีผ่า่นมาหรอืไม่ 

 ไมเ่คย      เคย (โปรดระบุและระยะเวลาทีไ่ดร้ับวซีา่) 

………………………………………….…………………………………………………………………….…………………… 

9. ท่านเคยสแกนลายนิว้มอืในการขอวซีา่เชงเกน้หรอืไม่ 

 ไมเ่คย      เคย (โปรดระบุและระยะเวลาทีส่แกนลายนิว้มอื) 

………………………………………….…………………………………………………………………….…………………… 

ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพักผูใ้หญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไมท่านเนื้อหมู  ไมท่านสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

 

12. หมายเลขสมาชกิ รอยัล ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี.............................................. 

เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั

ทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

ยนืยันการจอง ชือ่-นามสกลุ....................................................................................... 
 


