
 

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

 
***บินตรงสู่นครซูริค ***ด้วยสายการบินสวสิ อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ 

กนัยายน – ตุลาคม 2563 

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

ซูริค - น ้ำตกไรน์ – ชำฟฟ์เฮำเซิน - ชไตน์ อมั ไรน์ – เกำะไมนำว – ซงัท ์กำลเลิน  
นัง่รถไฟสำยโฟรำลเพนเอก็ซ์เพรส VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวิล –ไอน์ซีเดิลน์ 

ลำเวอเตซโซ – หุบเขำเวอร์ซำสกำ้ – ลูกำโน (ข้ึนเขำเมำทเ์บร)- โลกำโน – นัง่รถไฟสำยเซนโตวำลล่ี CENTOVALLI  
โดโมดอสโซลำ - โลซำนน์ – อีเวอร์ดง เล บำห์ – แกรนดซ์ง – ฟรีบูร์ก – อำเรำ – ซูริค 

ราคาทัวร์ 78,000 บาท : 17-24 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 63 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
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ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เ ลขที่ 11/5171  

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 

***ตำรำงเวลำบินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเวลำได ้ตำมประกำศของสำยกำรบิน*** 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
10.00 น. คณะพบเจำ้หนำ้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคำน์เตอร์เช็คอิน สำยกำรบินสวิส อินเตอร์ชัน่แนล แอร์ไลน์ แถว G  

ประตูทำงเขำ้ท่ี 4 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชั้น 4 ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ   
12.45 น. ออกเดินทำงสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) เท่ียวบิน LX 181 (ใช้เวลำบินประมำณ 11.45 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกบัภำพยนตร์หลำกหลำยกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสำยกำรบินมีบริกำร อำหำรกลำงวนั และ อำหำร
ค ่ำ ระหวำ่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

รายละเอยีดเที่ยวบิน ก.ย. – ต.ค. 
วนัเดินทำง สนำมบินตน้ทำง สนำมบินปลำยทำง เท่ียวบิน เวลำตน้ทำง เวลำปลำยทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) ซูริค (ZRH) LX181 12.45 19.35 
วนัท่ีเจ็ด ซูริค (ZRH) กรุงเทพฯ (BKK) LX180 17.55 09.35+1 



19.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NOVOTEL MESSE / HOLIDAY INN MESSE  /OR RADISSON RUMLANG **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง น ้าตกไรน์  - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ชไตน์ อมั ไรน์ – เกาะไมนาว – ซังท์ กาลเลนิ 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้ ำตกไรน์ (Rhine Falls) น ้ ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป (ระยะทำง 49 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 40 

นำที) ชมควำมแรงของกระแสน ้ ำท่ีกระทบกบัโขดหินกลำงน ้ ำดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้ ำท่ีกระจำยปกคลุมไปทัว่
เสมือนเมืองมำยำ อิสระให้ท่ำนไดสู้ดอำกำศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรำยทัว่บริเวณและเก็บภำพควำมงำม
ตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเท่ียวชม เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) เมืองเก่ำแก่ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ ำ
ไรน์ มำตั้งแต่ปี ค.ศ.1045 เมืองท่ีมีควำมสวยงำมเต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถำปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองซ์ และอำคำร
สไตลค์ลำสสิกท่ีถูกรักษำไวเ้ป็นอย่ำงดี อำณำเขตเมืองเก่ำของชำฟฟ์เฮำเซินเป็นหน่ึงในเขตปลอดมลพิษของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ท่ีไร้รถยนต์สัญจรในตัวเมือง (Car-free city) จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม ป้อมมูนอท (Munot Fortress) 
ป้อมปรำกำรโบรำณซ่ึงสร้ำงขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 เป็นจุดพิชยัยุทธ์ไวป้้องกนัขำ้ศึกจำกฝ่ังประเทศเยอรมนี ปัจจุบนั
รำยลอ้มดว้ยไร่องุ่นอนัสวยงำม และเป็นจุดแลนดม์ำร์คส ำคญัของเมืองชำฟฟ์เฮำเซิน 

 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทำง 22 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) เมือง
ประวติัศำสตร์เลก็ๆท่ีตั้งอยู่ในแควน้ชำฟฟ์เฮำเซินทำงตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองตั้งอยูริ่มสองฝ่ัง
แม่น ้ ำคอนสแตนซ์ติดกบัชำยแดนประเทศเยอรมนี มีอำณำเขตเมืองเพียง 5.75 ตำรำงกิโลเมตร และมีประชำกรอำศยั
เพียงไม่ถึง 4,000 คน น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองน่ำรักแห่งน้ีท่ีสองขำ้งทำงของถนนสำยหลกัเต็มไปดว้ยบำ้นเรือนหลำก
สีสันสวยงำม และแวะถ่ำยรูปกบั ส ำนกัสงฆเ์ซนต์จอร์จ (Abbey of St.George) ซ่ึงสร้ำงขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 แบบ
สไตล์โกธิกและถูกอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่ำงดี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะไมนำว (Mainau Island) (ระยะทำง 40 ก.ม. 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เกำะพื้นท่ีรำว 0.45 ตำรำงกิโลเมตร ตั้ งอยู่บนทะเลสำบคอนสแตนซ์บริเวณ



ชำยแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ปัจจุบนัเปิดเป็นสวนพฤกษศำสตร์ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขำ้ชม เกำะ
แห่งน้ีถือครองและบริหำรงำนโดยมูลนิธิ Lennart Bernadotte ซ่ึงตน้ตระกูลเป็นรำชสกุลท่ีสืบเช้ือสำยจำกรำชวงศ์
ของประเทศสวีเดน บนเกำะแห่งน้ีมีกำรเพำะปลูกพนัธุ์พืชและสวนดอกไมส้วนงำมผลดัเปล่ียนตำมฤดูกำลตลอดทั้งปี 
น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ บำโรกพำเลส (Baroque Palace) ซ่ึงปัจจุบันยังใช้เป็นท่ีอยู่อำศัยของขุนนำงประจ ำตระกูล 
Bernadotte และเป็นส ำนกังำนบริหำรงำนของตระกูล ส่วนชั้นล่ำงเป็นคำเฟ่และร้ำนขำยของฝำกท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียว
ไดใ้ชบ้ริกำร อิสระให้ท่ำนเดินชมสวนตำมอธัยำศยั โดยท่ำนสำมำรถเลือกเดินชมสถำนท่ีหลำกหลำยบนเกำะไมนำว
แห่งน้ี อำทิ เช่น โบสถ์เซนต์มำเรียน (Palace Church St. Marian) สวนผีเส้ือ (Butterfly House) สวนปำล์มเรือน
กระจก (Palm House) ฯลฯ ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซังท์ กำลเลิน (St.Gallen) (ระยะทำง 49 ก.ม. ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL OBERWALD DAS HOTEL DIE KLINIK OR RADISSON BLU  หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองซังท์ กาลเลิน ไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียง ให้กับคณะแทน*** 

 

 
 

วันท่ีสาม ซังท์ กาลเลนิ – นั่งรถไฟสาย VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวิล –ไอน์ซีเดิลน์ 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนชม เมืองซังท ์กำลเลิน (St.Gallen) ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นเมืองท่ีมีควำมรุ่งเรืองและเขม้แข็งทำงศำสนำมำตั้งแต่สมยั

ยุคกลำง น ำท่ำนเข้ำชม โบสถ์ซังท์กำลเลิน (St Gallen Cathedral) สร้ำงขึ้ นตำมสถำปัตยกรรมสไตล์บำโรกเม่ือ
ศตวรรษท่ี 8  ซ่ึงไดรั้บกำรยกย่องจำกองคก์ำร UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 ภำยในโบสถ์มีจิตรกรรม
ฝำผนงัอนัขึ้นช่ือและภำพเขียนเฟรสโก ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยำ่งไมเคิล แองเจโล น ำท่ำนเขำ้ชม 
ห้องสมุดแห่งส ำนักสงฆ์ซังท์กำล (The Abbey Library of St.Gall) ซ่ึงถูกยกย่องให้เป็นห้องสมุดท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหน่ึงในห้องสมุดท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งตน้ๆของโลก ปัจจุบนัมีหนงัสือเก่ำแก่เก็บอยู่
ในห้องสมุดแห่งน้ีรำว 160,000 เล่ม น ำท่ำนชมห้องโถงสไตล์บำโรก (Baroque Hall) ท่ีมีกำรตกแต่งสถำปัตยกรรม



สไตลล์ำวิ-โรโกโก รวมถึงภำพเขียนเฟรสโกประดบัผนงัอย่ำงสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟประจ ำ
เมือง เพื่อขึ้นรถไฟสำยโฟรำลเพนเอ็กซ์เพรส VORALPEN EXPRESS มุ่งหน้ำสู่ เมืองรัพเพอร์สวิล (Rapperswil) 
รถไฟสำยน้ีเป็นหน่ึงในรถไฟสำยอนัซีน ท่ียงัไม่ค่อยโด่งดังในหมู่นักท่องเท่ียวชำวไทย โดยรถไฟสำยน้ีจะว่ิงจำก
สถำนีตน้ทำง เมืองซงัท ์กำลเลิน สู่สถำนีปลำยทำง เมืองลูเซิร์น เปิดให้บริกำรคร้ังแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 อิสระใหท้่ำน
เพลินเพลินกบัทศันียภำพสองขำ้งทำงผ่ำนหุบเขำในภูมิภำค Toggenburg ระหว่ำงกำรนั่งรถไฟสู่เมืองรัพเพอร์สวิล
ตลอดระยะเวลำรำว 54 นำที  (หากขบวนรถไฟ Volrapen Express ในวันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะ
จัดหารถไฟขบวนอ่ืนให้ทดแทน) 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชมเมือง รัพเพอร์สวิล (Rapperswil) หรือช่ือเต็มคือ Rapperswil-Jona ซ่ึงเดิมแยกเป็นสองเมืองกบัเมือง 
Jona จนกระทัง่รวมเป็นเมืองเดียวกนัเม่ือปี ค.ศ.2007 ท ำให้กลำยเป็นเมืองใหญ่ล ำดบัท่ีสองในแควน้ซังท์ กำลเลิน 
เมืองท่ีไดถู้กขนำนนำมว่ำ เมืองแห่งดอกกุหลำบ (City of Rose) น้ีเป็นเมืองริมทะเลสำบซูริค ท่ีมีประชำกรอำศยัเพียง
รำว 30,000 คน และเป็นเมืองท่ีควำมส ำคญัทำงคมนำคมทำงรถไฟทำงฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด ์
โดยเป็นจุดเช่ือมต่อกำรจรำจรท่ีส ำคญัท่ีสุดในภูมิภำคส ำหรับรถไฟสำยต่ำงๆ น ำท่ำนเขำ้ชม ปรำสำทรัพเพอร์สวิล 
(Rapperswill Castle) ป้อมปรำสำทโบรำณสร้ำงขึ้นในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 12 โดยผูค้รองเมืองอิสระหรือท่ำนเคำท์
แห่งรัพเพอร์สวิลในอดีต แลนด์มำร์คส ำคญัประจ ำเมืองแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือเมืองรัพเพอร์สวิล และสำมำรถเห็นวิว
ทะเลสำบซูริคและเทือกเขำแอลป์ไดอ้ย่ำงสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln) (ระยะทำง 
48 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำง 45 นำที) เพื่อเขำ้ชม ส ำนกัสงฆแ์ห่งไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln Abbey) สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.934 
เพื่ออุทิศแก่นกับวช Saint Meinrad และปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเส้นทำงแสวงบุญของชำวคริสตท่ี์ส ำคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัโบสถส์ร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำโรก ท่ีมีควำมขลงัและสวยงำมเป็นอย่ำงยิ่ง ไดเ้วลำ
สมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทำง 62 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชม.) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS LUZERN *** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมท่ีเมืองลูเซิร์นไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัจะจัดโรงแรมท่ีเมืองใกล้เคียงให้กับคณะแทน*** 

 



วันท่ีส่ี ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ซาสก้า – ลูกาโน 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลำเวอเตซโซ (Lavertezzo) (ระยะทำง 169 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำง 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆทำงตอน
ใตข้องประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์นแควน้ติชิโน น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั แม่น ้ำเวอร์ซำสกำ้ (Verzasca River) หรือ แม่น ้ ำ
คริสตัล (Crystal River) แม่น ้ ำแห่งอญัมณีท่ีตั้ งอยู่ใจกลำงหุบเขำสวิสแอลป์ มีควำมโดดเด่นในเร่ืองของควำมใส
สะอำดรำวกบัคริสตลั โดยจุดท่ีลึกสุดของแม่น ้ ำสำยน้ีอยู่ท่ีควำมลึกถึง 50 ฟุต และมีระยะทำงยำว 30 กิโลเมตร โดย
แม่น ้ ำสำยน้ีมีตน้ก ำเนิดจำกเทือกเขำ Pizzo Barone และไหลลงสู่ทะเลสำบมำจจิออเร (Lake Maggiore) จุดเด่นของ
สถำนท่ีแห่งน้ีคือแม่น ้ ำเวอร์ซำสกำ้คือมีสีเขียวอมฟ้ำ หรือท่ีเรำเรียกกนัว่ำ เทอร์ควอยส์ (Turquoise) นั่นเอง น ำท่ำน
แวะถ่ำยรูปกบั สะพำนหินโรมนั (Ponte Dei Salti) ซ่ึงถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 เพื่อใช้ขำ้มแม่น ้ ำแห่งอญัมณี
สำยน้ี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูกำโน (Lugano) (ระยะทำง 47 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชม.)  
 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

บ่ำย น ำท่ำนขึ้นรถรำงไต่เขำขึ้นสู่ ยอดเขำเมำทเ์บร (Mount Bre) ยอดเขำระดบัควำมสูง 925 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล ท่ีตั้ง
อยู่ทำงตะวนัออกของเมืองลูกำโน เมำทเ์บร ถูกขนำนนำมวำ่ เป็นหน่ึงในยอดเขำท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์นแง่ของควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ นอกจำกน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงประจ ำเมือง 
ซ่ึงสำมำรถมองเห็นวิวทะเลสำบลูกำโนและตวัเมือง รวมถึงเทือกเขำในแควน้ติชิโนไดอ้ย่ำงงดงำม น ำท่ำนเดินทำง
กลบัลงสู่ เมืองลูกำโน (Lugano) และเท่ียวชมเมืองท่ีถูกลอ้มรอบด้วยภูเขำจ ำนวนมำก อีกทั้งยงัตั้งอยู่ริมทะเลสำบ      
ลูกำโน (Lugano Lake) ท่ีตั้งอยู่ระหว่ำงพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์–อิตำลี ลูกำโนไดช่ื้อว่ำเมืองหลวงแห่ง
สหพนัธรัฐ ติชิโน (Ticino) ท่ีมีบรรยำกำศแบบสวิส–อิตำเล่ียน จนไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “สวิสริเวียร่ำ” ในฐำนะเป็น
เมืองตำกอำกำศของชำวสวิส อิสระให้ท่ำนเก็บภำพบรรยำกำศริมทะเลสำบลูกำโน จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมงดงำม
ของ ย่ำนเมืองเก่ำ (Old Town) ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นจตุัรัสสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียนและยงัเป็นท่ีตั้ง
ของยำ่นกำรคำ้ รวมไปถึงเหล่ำอำคำรเก่ำแก่ของเมือง อิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงท่ีถนนชอ้ปป้ิงสำย Via Nassa (***ร้านค้า
ในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากปิดให้บริการในวันอาทิตย์) 



 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั DE LA PAIX LUGANO ****หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองลกูาโนไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้กับคณะแทน*** 

 

วันท่ีห้า โลกาโน – นั่งรถไฟสายเซนโตวาลลี ่ CENTOVALLI - โดโมดอสโซลา - โลซานน์ 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโลกำโน (Locarno) (ระยะทำง 43 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ติชิโน เมืองโลกำโนตั้งอยู่ริมทะเลสำบมำจจิออเร (Lake Maggiore) มีประชำกรอำศยั
เพียงรำว 16,000 คน น ำท่ำนนั่งรถรำงไต่เขำขึ้นสู่ ภูเขำศกัด์ิสิทธ์ิมำดอนน่ำเดลซัสโซ (Sacred Mount Madonna del 
Sasso) อนัเป็นท่ีตั้งของวิหำรท่ีมีควำมส ำคญัทำงศำสนำและประวติัศำสตร์ท่ีส ำคญัท่ีสุดในเขตติชิโน สร้ำงอยูบ่นหนำ้
ผำเหนือเมืองโลกำโน สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1487 ภำยในตวัโบสถแ์ละตำมผนงัของกลุ่มอำคำรมีภำพเขียนจิตรกรรม
ฝำผนังหรือท่ีเรียกว่ำ “เฟรสโก” จำกนั้นน ำท่ำนเท่ียวชม เมืองเก่ำ (Old Town) เร่ิมจำกจตัุรัสกลำงประจ ำเมือง หรือ 
Piazza Grande ผ่ำนชมแวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์ท่ีตั้ งอยู่รำยล้อมจัตุรัสแห่งน้ี ไม่ว่ำจะเป็นโบสถ์เซนต์แอนโตนิโอ 
(Church of St Antonio) หรือ โบสถซ์ำนฟรำนเซสโก (Church of San Francesco)  
  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่ำย น ำท่ำนนั่งรถไฟขบวนเซนโตวำลล่ี (Centovalli Railway) มุ่งหน้ำสู่ เมืองโดโมดอสโซลำ (Domodossola) เส้นทำง
รถไฟระหว่ำงพรมแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตำลี ท่ีเปิดให้บริกำรตั้งแต่ปี ค.ศ.1923 ประกอบดว้ยสถำนีย่อย
กว่ำ 22 สถำนี ระยะทำงรวมทั้งส้ิน 52 กิโลเมตร เพลิดเพลินกบัวิวสองขำ้งทำงตลอดระยะเวลำเกือบ 2 ชัว่โมง ผ่ำน
ทะเลสำบมำจจิออเร ทุ่งหญำ้ท่ีอุดมสมบูรณ์ และหุบเขำต่ำงๆ ผำ่นสะพำนกวำ่ 83 สะพำน และอุโมงคก์วำ่ 34 อุโมงค ์ 
(หากขบวนรถไฟ Centovalli ในวันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหารถไฟขบวนอ่ืนให้ทดแทน )   



น ำท่ำนแวะชม จัตุรัสเมืองเก่ำ (Piazza del Mercato) ซ่ึงเต็มไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ท่ีอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่ำงดี 
บริเวณรอบๆมีร้ำนคำเฟ่และร้ำนขำยของฝำกไวร้องรับนักท่องเท่ียวท่ีมำเยี่ยมชมเมือง ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองโลซำนน์ (Lausanne) (ระยะทำง 214 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NOVOTEL LAUSANNE BUSIGNY  **** หรือเทียบเท่า  
 

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

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอีเวอร์ดง-เล-บำห์ (Yverdon-les-bains) เมืองทำงตอนเหนือของเมืองโลซำนน์  มีประชำกร
อำศยัเพียงรำว 30,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสำบเนอชำแตล (Neuchâtel) ทะเลสำบท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์หำกไม่
นบัรวมทะเลสำบเลอมงัคท่ี์พรมแดนฝร่ังเศส และทะเลสำบคอนสแตนซ์ (Lake Konstanz) ท่ีพรมแดนเยอรมนี โอบ
ลอ้มด้วยภูเขำจูรำ (Jura Mountain) เมืองน้ีมีช่ือเสียงทำงด้ำนแหล่งน ้ ำแร่ทำงธรรมชำติและสปำ น ำท่ำนชม จตัุรัส
กลำงเมืองเก่ำ (Place Pestalozzi) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้ งของกลุ่มอำคำรส ำคญัประจ ำเมืองหลำยอำคำร แวะถ่ำยรูปกับ 
ปรำสำท อีเวอร์ดง-เล-บำห์ (Chateau Yverdon-les-bains) ปรำสำทโบรำณท่ีสร้ำงขึ้นในศตวรรษท่ี 13 โดย มำสเตอร์
เจมส์ออฟเซนตจ์อร์จ นกัออกแบบและสถำปนิกช่ือดงัแห่งซำวอย ผูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกกษตัริยเ์อดเวิร์ดท่ี 
1 แห่งรำชวงศอ์งักฤษในกำรออกแบบและก่อสร้ำงปรำสำททำงตอนเหนือของเวลส์ ปัจจุบนัปรำสำทแห่งน้ีไดรั้บกำร
อนุรักษ์โดยรัฐบำลสวิส ถูกใช้เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ประจ ำเมือง น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์อีเวอร์ดง 
(Paroisse d'Yverdon-Temple) โบสถป์ระจ ำเมืองสไตล์บำโรกท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลนักจำกจตุัรัสเมืองเก่ำ ได้เวลำน ำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองแกรนดซ์ง (Grandson) (ระยะทำง 6 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 15 นำที) เมืองเล็กๆทำงตอนเหนือของเมืองอี
เวอร์ดง-เล-บำห์ มีประชำกรอำศัยไม่ถึง 3,500 คน น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ปรำสำทแกรนด์ซง (Grandson Castle) 
ปรำสำทโบรำณเก่ำแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 สร้ำงขึ้นโดยตน้ตระกูลแกรนดซ์ง ตระกูลเก่ำแก่ท่ีเรืองอ ำนำจช่วงศตวรรษ
ท่ี 11-14 ปัจจุบนัปรำสำทแกรนด์ซงมีขนำดใหญ่เป็นล ำดบัท่ีสองของประเทศและเป็นหน่ึงในป้อมปรำกำรยคุกลำงท่ี
ไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวอ้ย่ำงดีท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ไดเ้วลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟรีบูร์ก (Fribourg) (ระยะทำง 63 
กม. ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชม.) อีกหน่ึงเมืองเก่ำแก่ทำงตะวนัตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีแม่น ้ ำแซนน์ท่ีแยกมำ
จำกแม่น ้ ำอำเร่ไหลผ่ำนใจกลำงเมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีรำบสูงระดบั 500-700 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ี
มีกำรอนุรักษว์ฒันธรรมและประวติัศำสตร์ของประเทศไวอ้ยำ่งดีเยีย่ม 

  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 

บ่ำย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั โบสถป์ระจ ำเมืองฟรีบูร์ก หรือโบสถแ์ห่งเซนตนิ์โคลสั (Cathedral of St.Nicolas) โบสถส์ไตล์
โกธิคท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่ใจกลำงเมือง สร้ำงขึ้นช่วงปลำยศตวรรษท่ี 13 และใช้เวลำกว่ำ 200 ปีในกำรก่อสร้ำงให้เสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของโบสถแ์ห่งน้ีคือกระจกสีสเตนกลำส (Stained Glass) ซ่ึงออกแบบโดยจิตรกรชำวโปลิช 



นำม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร์ (Jozef Mehoffer) ในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงถูกอนุรักษ์เป็นหน่ึงในประติมำกรรมทำง
ศำสนำสไตล์อำร์ตนูโวท่ีส ำคัญท่ีสุดช้ินหน่ึง น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอาเรา (Aarau) (ระยะทำง 50 ก.ม. ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 45 นำที) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในหมู่นักท่องเท่ียวชำวยุโรป ตวั
เมืองตั้งอยู่บนท่ีรำบสูงสวิสทำงตอนเหนือของประเทศไม่ไกลมำกนักจำกนครซูริค  บำเซิล และลูเซิร์น สำมหัวเมือง
หลกัของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอำเรำเป็นหน่ึงในเมืองประวติัศำสตร์ท่ีก่อตั้งขึ้นช่วงยุคกลำงรำวศตวรรษท่ี 13 
ริมแม่น ้ ำอำเร่หรือส่วนหน่ึงของแม่น ้ ำไรน์ซ่ึงไหลทอดผ่ำนใจกลำงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำน 
เมืองเก่ำหรือโอลด์ทำวน์ (Old Town) ท่ียงัคงกล่ินอำยของประวติัศำสตร์ซ่ึงเต็มไปดว้ยส่ิงปลูกสร้ำงท่ีบ ำรุงรักษำมำ
ตั้งแต่อดีตกำล น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั Dachhimmel หรือศิลปะกำรทำสีใตจ้ัว่หลงัคำมำกมำยหลำกหลำยสีสันท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองอำเรำ ซ่ึงสำมำรถหำชมไดจ้ำกส่ิงปลูกสร้ำงหลงัยุคศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มำ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมเมือง
ตำมอธัยำศยั 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NOVOTEL MESSE / HOLIDAY INN MESSE  /OR RADISSON RUMLANG **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันท่ีเจ็ด ซูริค 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทำง 53 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชม.)เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนสู่ จตัุรัสปำรำเดพลำทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่ำแก่ท่ีมีมำตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลำงของกำรคำ้สัตวท่ี์ส ำคญัของเมือง  ซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลำยเป็นชุมทำงรถรำงท่ีส ำคญัของเมืองและ
ยงัเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบนักำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดย
กษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส ำนักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสำวชนชั้นสูงจำกทำงตอนใตข้องเยอรมนัอำศยัอยู่ น ำท่ำนเดิน
เล่นบนถนน บำนโฮฟซตรำสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีควำมยำวประมำณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนน



ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันำนำชำติว่ำเป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคำ้รำคำแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขำ้งทำงลว้น
แลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหำ้งสรรพสินคำ้ ร้ำนคำ้อญัมณี ร้ำนเคร่ืองประดบั ร้ำนนำฬิกำและโรงแรมระดบัหรู ถดัจำกถนน
บำนโฮฟซตรำสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กำส (Augustinergasse) ถนนเก่ำแก่สำยเล็กๆ ท่ีมีมำตั้งแต่สมยัยุคกลำง 
ตลอดสองขำ้งทำงเป็นท่ีตั้งของอำคำรบำ้นเรือนท่ีสร้ำงขึ้นจำกช่ำงฝีมือในยุคกลำง ไฮไลทก์ำรท่องเท่ียวคือกำรไปชม
ควำมงดงำมของเหล่ำหน้ำต่ำงไม้แกะสลักตำมอำคำรต่ำงๆบนถนนแห่งน้ี  (***ร้ำนค้ำส่วนมำกในประเทศ
สวิตเซอร์แลนดจ์ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย)์ 

***อิสระใหทุ้กท่ำนรับประทำนอำหำรเท่ียงตำมอธัยำศยั*** 
บ่ำย อิสระใหท้่ำนเดินเล่นในตวัเมืองซูริค  
15.00 น. น ำท่ำนสู่สนำมบินซูริค เพื่อเชค็อินและท ำคืนภำษี (Tax Refund) 
17.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพมหำนคร (บินตรง) โดยสำยกำรบินสวิส อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์ไลน์ เท่ียวบิน LX 180  
 (ใชเ้วลำบิน 10.30 ชัว่โมง)  สำยกำรบินมีบริกำรอำหำร 2 ม้ือระหวำ่งเท่ียวบิน 

 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพมหานคร 
09.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ (BON VOYAGE) 



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

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

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 
ประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ 
▪ กำรเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
▪ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 23 กก. (LX)  
▪ กระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบิน LX  
▪ ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 
▪ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือ (ตำมท่ีระบุ) 
▪ ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ี (ตำมท่ีระบุ) 
▪ เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

▪ ค่ำทิปคนขบัรถ และค่ำทิปหัวหนำ้ทวัร์ไทย 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท) ก.ย. - ต.ค. 
รำคำผูใ้หญ่ พกัห้องคูห่รือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 78,000 

พกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 12,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 76,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน BKK-ZRH-BKK หกัค่ำตัว๋คืน 20,000 



อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่ำวีซ่ำเชงเกน้สวิตเซอร์แลนด์ ประมำณ 3,465 บำท (กรุณำตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจำกขึ้นกบัอตัรำแลกเปล่ียน) 
▪ ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำท่ีโรงแรม ซ่ึงท่ำนตอ้งดูแลกระเป๋ำดว้ยตวัเอง 
▪ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
▪ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

(สงกรานต์ และ ปีใหม่ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทำง 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำงหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร (ถำ้มี), ค่ำโรงแรม, ค่ำตัว๋รถไฟ โดยจะมีรำยละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคำ้ไดรั้บทรำบ  
(หมำยเหตุ: ช่วง Peak season สำยกำรบินใหม้ดัจ ำล่วงหนำ้ 2-3 เดือน ก่อนกำรเดินทำง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทำง 15-29 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำทวัร์ 50% + ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทำง 0-14 วนัก่อนกำรเดินทำง ยดึค่ำทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทำงท่ีไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ่้ำย 100%  
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัไดท้ ำกำรยืน่วีซ่ำเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรยืน่วีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 



 



 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทำง

ทรำบล่วงหน้ำ และจะคืนมดัจ ำให้ท่ำนเต็มจ ำนวน ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยดำ้นวีซ่ำท่ีจะหักจำกค่ำมดัจ ำทวัร์หำกท่ำนได้
ยืน่วีซ่ำแลว้ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง หำกมีกำรยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ควำมผิดหรืออยู่เหนือกำร
ควบคุมของบริษทัฯ เช่น กำรประกำศปิดประเทศหรือหำ้มเขำ้ประเทศของหน่วยงำนรำชกำรประเทศนั้นๆ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดินทำงแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำย
กำรบิน กำรนัดหยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
ค ำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

▪ เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษทัตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่ำนได้ท ำกำรตกลง 
หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดินทำง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ี
ท่ำนช ำระมำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำร
หลบหนีเขำ้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 

▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบ
คณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของ
คณะใหญ่เกิดควำมล่ำชำ้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้ง
ช ำระ ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด  ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund 
ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

▪ ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอ
ค ำยืนยนัว่ำทวัร์นั้นๆ ยืนยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยนัจำก



 

 

พนักงำน  แล้วทัวร์นั้ นยกเลิก  บริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเก่ียวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภำยในประเทศได ้

▪ เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำม
แตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้้องพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียง
ได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด 
ตะไบเลบ็     เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจ
อย่ำงละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพล
เรือนระหวำ่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้น
เคร่ืองได ้และหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ ส ำหรับน ้ ำหนักของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับ
ผูโ้ดยสำรชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนกัเพิ่ม
เป็นสิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

▪ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน ้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สั ด ส่ วนไม่ เกิน   7.5 x 13.5 x 21.5 ส ำห รับหน่วยวัด  “น้ิ ว” (Inch) ห รือ  19 x 35 x 55 ส ำห รับหน่วยวัด 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ  น ้ ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทั้ งน้ีขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของแต่สำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนเกิน 



 

 

▪ กระเป๋ำและสัมภำระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป  ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย บริษทั
ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได ้ รวมถึงกรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำร
ท่องเท่ียว (ระหว่ำงทวัร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) โดยปกติประกนัภยักำรเดินทำงท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำให้ลูกคำ้จะไม่
ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย  

▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได ้
ดงันั้นท่ำนตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 

 

เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 5-7 วนัท ำกำร) 

สถำนทูตไม่อนุญำตใหดึ้งเล่มพำสปอร์ต หำกไดย้ืน่เขำ้ไปแลว้ ดงันั้นถำ้ท่ำนรู้วำ่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณำแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยื่นวีซ่ำล่วงหนำ้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำงมำดว้ย 

 

(กำรเตรียมเอกสำร กรุณำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

1. หนงัสือเดินทำง อำยใุชง้ำนได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหนำ้ตรง จ ำนวน 2 รูป มีรำยละเอียดดงัน้ี  

- พื้นหลงัสีขำว 
- ขนำด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ำยจำกดำ้นหนำ้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่ำงๆบนใบหนำ้หรือศีรษะ 
- ภำพถ่ำยปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรำกฏบนภำพถ่ำย 
- ภำพถ่ำยจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดำ้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนำ้ 70-80% ของภำพอยำ่ง
ชดัเจนส ำเนำบตัรประชำชน  

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกท่ีมีรำยละเอียดบำ้นเลขท่ีมำดว้ย) 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หำกมีกำรเปล่ียนค ำน ำหนำ้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมำ) 
5. ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (กรณีผูห้ญิง.....ถำ้หยำ่และหำกมีกำรใชค้  ำน ำหนำ้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมำ) 
6. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมำ)  
7. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสำรเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรือ

อ ำเภอเท่ำนั้น และใหร้ะบุวำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพนัธ์อย่ำงไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น

และใหร้ะบุวำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  
- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น

และใหร้ะบุวำ่ บิดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)   
8. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนทตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 



 

 

- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน  
- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นวำ่ก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษำ  

9. หลกัฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Certificate และ ส ำเนำบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- สเตทเมนท ์ (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนำคำรยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีจะยืน่วีซ่ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 
บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน พร้อมประทบัตรำจำกธนำคำร 
- บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้ แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มำดว้ย  
หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- ส ำเนำสมุดบญัชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน 

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

หมำยเหต ุ : หำกสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจำกเดือน 1 ขำ้มไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุด
บญัชี 

 

-    บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มำดว้ย 
      หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย

ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัท่ีจะยืน่วีซ่ำ 
- ส ำเนำสมุดบญัชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน  

 

หมำยเหต ุหำกตอ้งกำรรับรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจ้ำของบญัชี รับรองค่ำใช้จ่ำยให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมำยดว้ย)  
- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพนัธ์ว่ำ

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนำยจำ้งรับรองค่ำใชจ่้ำยใหลู้กจำ้ง 
- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบุวำ่เป็นผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝำก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เลขที่ 11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

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

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

ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อำหำร สถำนทูตท่ีเคยสแกน
ลำยน้ิวมือในกำรย่ืน 

วีซ่ำเชงเกน้ (กรุณำระบุ) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


