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8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึ�น 3 เขา) 

 

 

บินตรง ซูริค โดย สายการบิน สวสิ อนิเตอร์เนชั�นแนล แอร์ไลน์ส 

เริ�มต้น... 89,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิป) 
ซังท์กลัเลนิ– อพัเพนเซล – รัพเพอร์ชวิล โยนา – ซุก – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเคน  –  ขึ�นเขากริลเดอวาลเฟียซ  

รถไฟโรแมนติกโกลเดนพาส พาโนรามคิ – ขึ�นเขากลาเซียร์ 3000 – เวเวย์ – โลซานน์ – เจนีวา 

เบริ�น – ธูน – สแตน – ขึ�นเขาชตันเชอร์ฮอร์น – ซูริค  
 

ราคาทวัร์ 89,900 บาท : 23-30 ม.ีค. 65 / 27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 65  

ราคาทวัร์ 92,900 บาท  : 11-18 เม.ย. 65 / 28 เม.ย.-5 พ.ค. 65 / 4-11 พ.ค. 65 / 21-28 พ.ค. 65/ 16-23 ม.ิย. 65 /      

 14-21 ก.ค. 65 /11-18 ส.ค. 65 / 22-29ก.ย. 65 / 8-15 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  
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8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึ�น 3 เขา) 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าที�และมคัคุเทศก์ไดที้� เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั�น 4 ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  

 หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตการได้รับวคัซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอนิ  

23.20 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที�ยวบิน LX181 (ใชเ้วลา

บินประมาณ 11.45 ชั�วโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินมี

บริการ อาหารคํ�า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบินตรง สู่นครซูริค 
 

วนัที�สอง ซูริค – ซังท์กลัเลนิ – อพัเพนเซล – รัพเพอร์ชวลิ โยนา – ซุก – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเคน   
 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองซงัทก์ลัเลิน (Sankt Gallen) (ระยะทาง 84 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ� งได้

ชื�อวา่เป็นเมืองที�มีความรุ่งเรืองและเขม้แขง็ทางศาสนามาตั�งแต่สมยัยุคกลาง นาํท่านเที�ยวชมเมืองและถ่ายรูปกบั

โบสถซ์งัทก์ลัเลิน (Convent of St Gall) ซึ� งสร้างขึ�นตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยงัเป็นที�ตั�งของหอสมุด 

Stiftsbibliothek ซึ� งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มี

จิตรกรรมฝาผนงัอนัขึ�นชื�อและภาพเขียนเฟรสโก ที�ออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรชื�อดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล 

ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองอพัเพนเซล (Appenzell) เมืองเล็กๆตั�งอยูท่่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองที�ไดชื้�อ

วา่เมืองการ์ตูนในนิยายชาวสวสิ เป็นเมืองที�สวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ตส์วิส 

เป็นเมืองที�รายรอบดว้ยภูเขาและมีแม่นํ�าไหลผา่น และมีอากาศบริสุทธิ� มาก นาํทา่นเดินเล่นในเมืองอพัเพนเซล ที�

มีสีสันและลวดลายสวยงามบนจิตกรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ และหมู่

อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองรัพเพอร์ชวลิ โยนา (Rapperswil-Jona)  
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นาํท่านเที�ยวชมเมืองรัพเพอร์ชวลิ โยนา เมืองที�ไดชื้�อวา่ “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” ที�นี�มีการปลูกดอกกุหลาบใน

สวนสวยกวา่ 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี ทาํใหเ้มืองนี� มีความโดดเด่นเพราะช่วงดงักล่าวจะ

เตม็ไปดว้ยดอกกุหลาบหลากหลายสายพนัธ์ุ นอกจากนี� เมืองนี�ยงัเป็นอีกเมืองเก่าแก่ สร้างขึ�นในสมยัศตวรรษที� 

18 จะเห็นไดจ้ากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณที�ยงัคงเหลืออยู ่นาํท่านเที�ยวชมภายในเมืองเก่า

แห่งรัพเพอร์ชวลิ จากนั�นนาํท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden) ที�

สร้างเชื�อมระหวา่งเมืองรัพเพอร์ชวลิ และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นบัเป็นสะพานไมที้�เก่าแก่และควร

ค่าแก่การอนุรักษเ์ป็นอยา่งยิ�ง 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบที�มีประวติัยาวนานและสวยงามอีกแห่งของ

สวติเซอร์แลนด ์นาํท่านเที�ยวชมยา่นเมืองเก่าซุก (Old town) ที�ยงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้

เป็นอยา่งดี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที�สร้างขึ�นในสมยัศตวรรษที� 13 อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ

ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อิ�ม  
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซึ� งขา้มแม่นํ� ารอยซ์ เป็นสะพานไมที้�เก่าแก่ที�สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ

ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั�นนาํท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโต

หิน ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่อินเตอร์ลาเคน (Interlaken) 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  The Hey Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที� 1) 
 
 

วนัที�สาม กรินเดลวาล์ด – ขึ�นเขากรินเดลวาล์ดเฟียซ หรือ เขาชิลธอร์น - อนิเตอร์ลาเคน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) อนัไดชื้�อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที�สวยที�สุดในโลกตั�งอยูใ่น

หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที�สวยงามเป็นสถานที�โรแมนติกที�สุด นาํท่านนั�งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดลวาลด์เฟียซ 

(Grindelwald First) ยอดเขาที�ตั�งตระหง่านในแนวเทือกเขาแอลป์ ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพทิว

สนสวยงาม ที�ความสูง 2,168 เมตรจากระดบันํ�าทะเล นอกจากความสูงแต่สวยของยอดเขาแลว้ ที�นี�ยงัมีกิจกรรม

ผจญภยัอีกหลายอยา่งเท่าที�จะจินตนาการถึงและเหนือจินตนาการขึ�นไปอีก ไม่วา่จะเป็นสยายปีกบินสูงไปกบันก

อินทรี หรือเดินเลาะริมผาสูงชนั นาํท่านผจญภยัไปกบัทางเดินริมผาที�อยู่ติดกบัสถานีที�ยอดเขาเฟียสต์เรียกว่า 

“First Cliff Walk by Tissot” เป็นทางเดินวนเลียบริมผาทางดา้นตะวนัตกของยอดเขาเฟียสตห์รือจะเลือกบิน

แบบนกอินทรีย ์กบักิจกรรม First Eagle Glider ซึ� งให้ท่านไดล้องบินจากสถานียอดเขา Eagle Glider โดยจะพา

เราบินจากเชรคเฟลด์ (Schreckfeld หรือจุดทางราบเชิงเขา) สู่เฟียสต์แล้วกลบัไปยงัเชรคเฟลด์อีกครั� งด้วย

ความเร็ว 83 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ระยะทางการบินคือ 800 เมตร (ผูเ้ล่นตอ้งมีอายุ 10 ปีขึ�นไปและสูงกว่า 130 

เซนติเมตรเท่านั�น) หรือจะเลือกกิจกรรม First Flyer ที�เรารู้จกัในนาม ซิป-ไรเดอร์ มนัคือสายเคเบิลเหล็กกลา้

ความยาว 800 เมตรขึงอยูบ่นความสูง 50 เมตรจากพื�นดิน พอขึ�น First Flyer เราจะถูกปล่อยไหลเลื�อนลงมาตาม

เคเบิลดว้ยความเร็วถึง 84 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ในความหวาดเสียวก็คือความปลอดภยัที�เราจะไดน้ั�งอยูใ่นสายยึด

โยงที�มั�นคง และที�จุดปลายทางจะมีระบบสปริงเพื�อเบรกให้หยุดได้ เป็นกิจกรรม adventure ใหม่ๆที�มีที� 

Grindelwald First (กิจกรรมต่างๆขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ และ First Flyer, Eagle Glider ไม่รวมในค่าทวัร์ ) 
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หมายเหตุ ในกรณีที� Grindelwald First ปิดปรับปรุง (ประมาณเดือนเมษายน) ทางทัวร์จะจัดให้คณะขึ�นเขา

ชิลธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007) ทดแทน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น บนเขา 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเตอร์ลาเกน้ (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที�ตั�งอยู่ระหวา่ง 

ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติ

แบบสวติเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื�อนาฬิกายี�ห้อดงัหลากหลายที�

ผลิตในสวสิ ไม่วา่จะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES 

และอื�นๆ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั The Hey Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที� 2) 

 

วนัที�สี�  อนิเตอร์ลาเคน - นั�งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express - ขึ�นเขากลาเซียร์ 3000 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Zweisimmen 

นาํท่านนั�งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express ซึ� งเป็นรถไฟที�ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ

สวติเซอร์แลนด ์เส้นทางชมววิระหวา่ง Zweisimmen – Montreux จะเป็นจุดเด่นที�สุดของ Golden Pass Line และ

เป็นเหตุผลที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวทั�วโลกนิยมนั�ง Golden Pass Line ก่อนที�ขบวนรถไฟเดินทางไปถึงเมืองมองเท

รอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิ�งแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แลว้ค่อยๆวิ�งเขา้สถานีมองเทรอ

(Montreux) ที�อยูริ่มทะเลสาบ นบัเป็นทศันียภาพที�สวยงามมาก  
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นาํท่านขึ�น Glacier 3000 หรือ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) หรือ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต (Les 

Diablerets) เป็นส่วนหนึ�งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) สูงกวา่ระดบันํ� าทะเล 3,000 เมตร จากสถานี

เมือง Col di Pillon เดินทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าจุคนไดก้วา่ 125 คน ชมทศันียภาพได ้360 องศา สามารถมองเห็น

ววิยอดเขาของสวสิเซอร์แลนด ์ไดแ้ก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลองก ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขากลาเซียร์ 3000 
 

 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบักิจกรรมมากมายที�จดัให้นักท่องเที�ยวได้ร่วมทาํกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น Snow 

Tank, Alpine Coaster , และพลาดไม่ไดก้บัการเดินบน Peak Walk สะพานเหล็กเชื�อมระหวา่งยอดเขาสองยอด

เขา ซึ� งมีที�นี�ที�เดียวเท่านั�น ที�ท่านจะไดเ้ก็บภาพการเดินระหว่างยอดเขา นบัเป็นอีกหนึ� งไฮไลท์ในการมาเยือน

ยอดเขากลาเซียร์ 3000 แห่งนี�  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่

เมืองโลซานน ์นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปปั� นชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึ� งใน

อดีตได้เคยใช้บั�นปลายชีวิตที�เมืองนี�  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ� งตั�งอยู่บนฝั�งเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้า่เป็นเมืองที�มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที�สุดเมืองหนึ�งของสวิตเซอร์แลนด ์

มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั�งแต่ศตวรรษที� 4 เมืองโลซานน์ตั�งอยูบ่นเนินเขาริมฝั�งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความ

สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที�สวยงาม และอากาศที�ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเที�ยวจากทั�วโลกให้มา

พกัผอ่นตากอากาศที�นี� 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Novotel Lausanne Bussigny Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
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วนัที�ห้า โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านชมเมืองโลซานน์  นาํท่านผา่นชมอพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue 

Auguste Tissot) ซึ� งในอดีตเป็นที�ประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาที�สามพระองค ์

สมเด็จพระเจา้พี�นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

อานันทมหิดล รัชกาลที� 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที� 9  ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2476-2478 นาํท่านเดินชม สวนสาธารณะที�มีรูปปั� นลิง � ตวั 

ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที�ทรงโปรดของยุวกษตัริยท์ ั�งสองพระองค์เมื�อทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั 

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) ตั�งอยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จดัสร้าง

โดยรัฐบาลไทย สร้างขึ�นจากไมส้ัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที� 9 ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเพื�อกระชบัความสัมพนัธ์ทางการทูต

ระหวา่งไทยและสวิตเซอร์แลนดร์อบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไป

ประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่

เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมเมืองเจนีวา นาํท่านชมนํ� าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์นํ� าพุที�ไดรั้บการยอมรับวา่สูงและมี

ขนาดใหญ่ที�สุดในโลก และยงัเป็นหนึ�งในสถานที�สาํคญัที�มีชื�อเสียงที�สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้

จากทุกจุดในเมือง นํ� าพุเจดโดเป็นนํ� าพุที�ไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยนํ� าพุสามารถ

พุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) นํ� าพุถูกติดตั�งในปี 1886 นาํท่านถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไมที้�สวน

องักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ� งบ่งบอกถึงความสําคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาใน
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ไดเ้วลา นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ�นเมื�อ 800 ปีที�แลว้ โดยมีแม่นํ� าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการ

ทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้าง

กาํแพง และสะพานขา้มที�สามารถชกัขึ�นลงได ้นาํท่านชมกรุงเบิร์นซึ� งไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให้

เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี� เบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น � ใน �� ของเมืองที�มีคุณภาพชีวิตที�ดี

ที�สุดของโลกในปี ค.ศ.���� นาํท่านชม บ่อหมีสีนํ� าตาล สัตวที์�เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น นาํท่าน ชมมาร์กาส

เซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค   เป็นยา่นที�ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที�ยวชม

อาคารเก่า อายุ ���-��� ปี นาํท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที�มีระดบัสูงสุดของเมืองนี�  ถนนกรัม

กาสเซ ซึ� งเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม อายุ ��� 

ปี ที�มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั�วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั� ง หอนาฬิกานี�  ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตู

เมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี�ยนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดดัแปลง

ไซท้ค์ล็อคเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั�งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  

 นําท่านตรวจ RT-PCR Test ได้รับผลผ่านทางอเีมล์ (ราคาตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ ประมาณ 99-150 CHF) 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Holiday Inn Berne Westside Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�หก เบิร์น – ธูน – สแตน – ขึ�นเขาชตันเชอร์ฮอร์น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองธูน (Thun) เมืองที�ไดรั้บการขนานนามวา่ เมืองแห่งปราสาทสวย และ ทะเลสาบสวย นาํ

ท่านแวะถ่ายบรูปปราสาทชลอทธูน (Schloss Thun) ปราสาทหอคอยสี�มุม นบัเป็นอีกหนึ�งไฮไลทข์องเมืองธูน 

เป็นปราสาทสูงที� มีจุดชมวิวบนหอคอย 4 หอ สามารถชมวิวรอบๆ เมืองได้แบบ 360 องศา ปราสาท

แห่งนี� สร้างขึ� นในสมัยศตวรรษที�  12 ในอดีตถูกใช้เป็นหอคอยสังเกตการณ์ของเมือง ปัจจุบ ันเป็น

พิพิธภ ัณฑ์ที�ใช ้จ ัดแสดงข ้าวของสําค ัญทางประวตัิศาสตร์  ได ้เวลานําท่านเ ที�ยวชมเมือง เก่า  (Old 

Town) ซึ� งเรียกได้ว่าเป็นเมืองที�มีมนต์เสน่ห์และคลาสสิคอีกเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ ไดเ้วลานาํท่าน

เดินทางสู่เมืองสแตน (Stan) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
 

บ่าย นาํท่านขึ�นรถรางไฟฟ้าสู่สถานีเคเบิ�ลคาร์ จากนั�นนาํท่านขึ�นกระเชา้แบบเปิดสู่ยอดเขาชตนัเซอร์ฮอร์น เป็นภูเขา

ในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ตั�งอยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งรัฐนิดวลัเดินกบัรัฐออบวลัเดิน ภูเขานี� มียอดสูง 1,898 

เมตรเหนือระดับนํ� าทะเล มีรถกระเช้าจากเมืองชตันส์เพื�อขึ� นสู่ยอดเขาแห่งนี�  ที�ยอดเขาสามารถมองเห็น

ทะเลสาบลูเซิร์นไดอ้ยา่งชดัเจนแทบจะทุกส่วน ถือเป็นหนึ�งในปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเที�ยว 
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ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทยีบเท่า  
 

 

วนัที�เจ็ด ซูริค – นํ�าตกไรน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ� ง – Lindt Home of Chocolate 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

ซึ� งตั�งอยู่บนฝั�งเหนือของแม่นํ� าไรน์ เมืองที�มีความสวยงามเต็มไปดว้ยกลิ�นอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ 

และอาคารสไตลค์ลาสสิก นาํท่านเที�ยวชมและสัมผสัความงามของนํ� าตกไรน์ นํ� าตกที�ไดชื้�อวา่เป็นนํ� าตกที�ใหญ่

ที�สุดในยโุรป ชมความแรงของกระแสนํ�าที�กระทบกบัโขดหินกลางนํ�าดงัสนั�นทั�วบริเวณ ละอองนํ� าที�กระจายปก

คลุมไปทั�วเสมือนเมืองมายา อิสระใหท้่านไดสู้ดอากาศบริสุทธิ� และสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทั�วบริเวณและเก็บ

ภาพความงามตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ Lindt Home of Chocolate ซึ� งเป็นผลิตภณัฑ์ชอคโกแลตลินด ์

ผลิตภณัฑส่์งออกที�มีชื�อเสียงของสวติเซอร์แลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อช๊อคโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 



 

HTC-LX-8D-MONOSWISS 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) นาํท่านถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซึ� งเป็นสะพานขา้มถนนและทาง

เดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่นํ�าลิมมตั และเป็นจุดถ่ายทาํภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี�

บริเวณนี�ยงัมีวหิาร Fraumunster and Gross Munster อีกดว้ย จากนั�นนาํท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ� งเป็น ฉากเปิด

เรื�อง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเลื�องชื�อ พร้อมกบัวิวแม่นํ� าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตาม

อธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  

 
 

19.00 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพื�อเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที�ยวบินที� LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชั�วโมง) 
 

วนัที�แปด  กรุงเทพมหานคร 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึ�น 3 เขา) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทปิ) 

ราคาทวัร์ 89,900 บาท : 23-30 ม.ีค. 65 / 27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 65  

ราคาทวัร์ 92,900 บาท  : 11-18 เม.ย. 65 / 28 เม.ย.-5 พ.ค. 65 / 4-11 พ.ค. 65 / 21-28 พ.ค. 65/ 16-23 ม.ิย. 65 /      

 14-21 ก.ค. 65 /11-18 ส.ค. 65 / 22-29ก.ย. 65 / 8-15 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) มีนาคม 2565 เมษายน - ตุลาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 93,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 10,000 12,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 83,900 87,900 

เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 29,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มตน้ที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบิน (ผูใ้หญ่)  BKK – ZRH– BKK)  24,000 27,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 

สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 19 มกราคม 2565) ** 
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� กก. , กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ�าหนกั ไม่เกิน �� กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,�00,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชื�อ Covid 19 

 คา่ภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
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 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ท่านละ 4,200 บาท 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ ท่านละ 1,300 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 

 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที�สายการบินมีขอ้กาํหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 

 ค่าที�พกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื�อกลบัถึงเมืองไทย 

 ค่าเจา้หนา้ที�ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ� นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื� องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3� วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�น

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึ� งอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน

การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ ��-�� กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ

บินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วน

ที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

นํ�าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี� จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�น

ธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื�อขอยื�นวี

ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พื�นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื�นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วซ่ีาที�เคยได)้  

3. สาํเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ� งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั�ง Bank Statement และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื�อ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวซ่ีา 

 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ�นไปจากเดือนที�จะยื�นวซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยื�นวซ่ีา) ใหธ้นาคารประทบัตรา

รับรองสาํเนาทุกหนา้ 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั�น ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที�มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนื�อง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี�  

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชื�อผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั�น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง 

8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึ�น 3 เขา) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทปิ) 

 

ราคาทวัร์ 89,900 บาท    23-30 ม.ีค. 65   27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 65  

ราคาทวัร์ 92,900 บาท    11-18 เม.ย. 65   28 เม.ย.-5 พ.ค. 65   4-11 พ.ค. 65  

 21-28 พ.ค. 65   16-23 ม.ิย. 65    14-21 ก.ค. 65  

 11-18 ส.ค. 65    22-29ก.ย. 65     8-15 ต.ค. 65 \ 

 12-19 ต.ค. 65     20-27 ต.ค. 65 
 

 

ลาํดบั

ที� 

ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัท ์

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตที�เคยสแกน

ลายนิ�วมือในการยื�น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เพื�อเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง) 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 


