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 เมนูพิเศษ : สวิสฟองดูว และอาหารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ × × × 

2 ซูริค-เจนีวา-น้ําพุเจดโด-เมืองโลซานน-ศาลาไทย × √ √ 

3 กลาเซียร 3000- PEAK WALK BY TISSOT-เมืองมองเทรอซ-

กรุงเบิรน 
√ √ √ 

4 ยอดเขาชิลธอรน-อินเตอรลาเกน √ √ √ 

5 ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองลูเซิรน-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-

สะพานไมชาเปล 
√ √ √ 

6 เมืองซูก-โบสถเซ็นตออสวาล-เมืองแรพเพิรสวิล-ปราสาททาน

เคาน-เมืองซูริค 
√ √ √ 

7 เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ-กับ โบสถฟรอมุนสเตอร-

สนามบิน  
√ × × 

8 สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ × × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

21.00 น.  คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงซูริค-เจนีวา-น้ําพุเจดโด-เมืองโลซานน-ศาลาไทย (-/L/D) 

00.35 น. ออกเดินทางสูอิตาล ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970  

  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด (เวลาทองถิ่นชากวา

 ประเทศ ไทย 6 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทาน

 เดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมากเปน

 อันดับตนๆของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัวเมืองนั้นตั้งอยูบริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหล

 เขารวม กับแมน้ําโรหน (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูทางตะวันตกของ

 ประเทศ เปนแหลงน้ําจืดที่ใหญเปนอันดับสองของยุโรปกลาง สําหรับ กรุงเจนีวา ไดรับ

 การยกยองวาเปนเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเปนที่ตั้งขององคกรระหวาง

 ชาติสําคัญๆ หลายองคกร เชน สํานักงานใหญของ องคการสหประชาชาติประจําทวีป

 ยุโรป, องคการอนามัยโลก (WHO), องคการการคาโลก (WTO) เปนตน นอกจากนี้แลว

 กรุงเจนีวายังเปนสถานที่จัดตั้งองคการสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากลใน 

ค.ศ. 1864  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานถายรูป น้ําพุเจดโด 

 (Jetd’Eau) กลางทะเลสาบเลคเลมังค น้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาสูงและมีขนาดใหญที่สุด

ในโลก และยังเปนหนึ่งในสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

กรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจากทุกจุดในเมือง น้ําพุ

เจดโดเปนน้ําพุท่ีไดรับการ ยอมรับวาเปน "สัญลักษณของ

กรุงเจนีวา" โดยน้ําพุสามารถพุงไดสูงสุดประมาณ 140 

เมตร (459 ฟุต) น้ําพุถูกติดตั้ง ในป 1886 นําทาน แ ว ะ

ชมและถายภาพกับ นาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบงบอกถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา 
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ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองโลซานน (Lausaane) ซึ่งตั้งอยูบนฝงเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแลนด

มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝง

ทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมืองโลซานนตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงทะเลสาบเลคเลมังค จึงมีความสวยงาม

โดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงามและอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมา

พักผอนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเปนเมืองที่เคย

เปนที่ประทับของสมเด็จยา 

นําทานถายภาพ อาคารสํานักงานโอลิมปกสากล (International Olympic Committee) ซึ่ง

ตั้งอยูบริ เวณทะเลสาบเลคเลมังค จากนั้นนําทานถายภาพและเยี่ยมชม ศาลาไทย (Thai 

Pavillion) ที่รัฐบาลไทยไดรวมกันกอสรางใหเมืองโลซานน ในวโรกาส เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชยครบ 60 ปและเชื่อมความสัมพันธไทย-สวิสฯ ครบ 75 ป 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

   Movenpick Laussane หรือเทียบเทา 

วันที่สาม กลาเซียร 3000 - PEAK WALK BY TISSOT - เมืองมองเทรอซ -            

กรุงเบิรน              (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานนีกระเชา 

Col du Pillon เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสูยอดเขา กลาเซียร 3000 (Glacier 3000) เปน

ยอดเขาในสวิสเซอรแลนด ที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col du Pillon 

ขึ้นสูยอดเขา ซึ่งบนยอดเขาในวันที่ฟาโปรงจะสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสําคัญๆ ของ

สวิสเซอรแลนด ไดแก จุงเฟรา แมทเทอรฮอรน และ มองบลองก ไดอยางชัดเจน จากนั้นให

ทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร 3000 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูเขากูด

สตารด (Gstaad Mountain) ที่มีเสนทางสกียาว 250 กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรมทาทาย

ความเสียวและตื่นเตนไปกับ PEAK WALK BY TISSOT สะพานแขวนที่เชื่อมระหวางภูเขา 

2 ลูก ดวยความยาว 107 เมตร ที่ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับประสบการณที่ยากจะลืม

เลือน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางโดยกระเชาลงสู สถานี 

Col du Pillon และเดินทางตอไปยัง เมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่

ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน 

ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปดานหนา ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณ

อายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดย

ราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่

จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสู ใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 

เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่ ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงนี้จึ ง

เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป เดินทางสู กรุงเบิรน 
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(Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองโบราณเกาแกสรางขึ้นเมื่อ 800 ปที่

แลว โดยมีแมน้ําอาเร (Aare) ลอมรอบตัวเมือง เสมือนเปนปอมปราการทางธรรมชาติไว 3 

ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสราง

กําแพง และสะพานขามท่ีสามารถชักขึ้นลงได นําทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญตางๆในกรุงเบิร

นซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากนี้

เบิรน  ยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 

2010 นําทานชม บอหมีสีน้ําตาล (Bear Pit) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน

ชม มารกาสเซ ยานเมืองเกา (Marktgasse) ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปน

ยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัด

เลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ (Junkerngasse) ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ซึ่งเต็มไป

ดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม 

(Zytglogge)  อายุ 800 ป ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง หอนาฬิกานี้ 

ในชวงป ค.ศ. 1191-1256 ใชเปนประตูเมืองแหงแรก ภายหลังไดดัดแปลงไซทคล็อคเค

นทรัม ใหกลายมาเปนหอนาฬิกา พรอมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตรเขาไป จากนั้นอิสระให

ทานเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกชอปปงซื้อสินคาแบรนดเนมและซื้อของ

ที่ระลึก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  Holiday Inn Bern Westside หรือเทียบเทา 

วันที่สี่ ยอดเขาชิลธอรน-อินเตอรลาเกน             (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูหมูบาน Stechelberg 

เพื่อพาทานขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแลนดสูยอดเขา ชิลธอรน (Schilthorn) โดย

ยอดเขาแหงนี้ตั้งอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป เปนยอดเขาท่ีมีความสูง กวา 2,970 เมตร 

และ เป นหนึ่ ง ในแลนด มาร กที่ มี ชื่ อ เ สี ย งของ

สวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงนี้นั้นมีชื่อเสียง ไปทั่ว

โลกจากการที่เคยถูกใชเปนสถานที่ถายทําเจมส

บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret 

service” หรือในชื่อไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบน

ของยอดเขานั้นเปนที่ตั้งของภัตตาคารหมุนได 360 

องศา พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงนี้สามารถหมุนไดเปนวงกลม เพื่อให

ลูกคาสามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป ไดรอบทิศทาง นอกจากนั้นแลวชั้นลางของ

ภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดง นิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา Bond World 007 

อีกดวย โดยในวันที่อากาศดีนั้นจากยอดเขา ชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของ

สวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขา

เมินซ รวมถึง ยอดเขาจุงฟราวดดวย  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) หลังจากนั้นนําทาน

เดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินเตอรลาเกน (Interlaken) เปน

เมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ (Brienz lake) 

จากนั้นอิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

พรอมชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่หอดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม

วาจะเปน ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  City Oberland หรือเทียบเทา 

วันที่หา ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองลูเซิรน-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-สะพาน

  ไมชาเปล                (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดอวาล  

(Grindelwald) อันไดชื่อวาเปนเมืองสกีรีสอรทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูในหุบเขารายลอม

ดวยภูเขาที่สวยงามเปนสถานที่โรแมนติกที่สุด นําทานสูสถานีรถไฟฟาเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟ

ราบาหเนน สู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก

ใหเปนมรดกโลกอีกของสวิตเซอรแลนด ระหวางทางกอนถึงจุงเฟรานั้น ทานสามารถพบเห็น

บานสไตลสวิสนารักท่ีกระจัดกระจายอยูทั่วไป มีทั้งบานสีน้ําตาลเขมตัดกับหนาตางสีแดงสด

, สีครีมออนตัดกับประตูหนาตางสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสนห  วิว ธรรมชาติที่

สลับกันระหวางสีเขียวของภูเขา ทุงหญา กับ พื้นที่ที่ปกคลุมดวยหิมะสีขาว ระหวางการ

เดินทางรถไฟจะจอดใหทานไดชมความงดงามของเทือกเขาแอลป จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา 

(Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF 

EUROPE) นําทานชม กลาเซียรหรือธารน้ําแข็ง (Glacier Cave) ขนาดใหญ จากนั้น

สนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง (Plateau) หรือเลือกเดินไปยัง SPHINX ซึ่งเปนจุด

ชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่สุด  ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ําน้ําแข็ง
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ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Alestsch ที่

ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลปยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมควรพลาดกับการสง

โปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระใหทานไดเดินเลนและถายรูปตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานลงจาก ยอดเขาจุงเฟรา เดินทางสู 

เมืองลูเซิรน (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญา

นามวาหลังคาแหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียด

ฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมทีแ่ทรกตัวอยูตามเนินเขาและ

ไหลเขา สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม นําทานชม รูปแกะสลักสิงโต

บนหนาผาหิน (Lion Monument) เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมี

โลห  ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและ

แกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลา

แกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 

1891-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปน

เกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความ

กลาหาญ ซื่อสัตย  จงรักภักดี  ที่

เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวางการตอสู

ปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ

สมัยพระเจาหลุยสที่ 16 จากนั้นนํา

ทานชมและแวะถายรูปกับ สะพาน

ไมชาเปล (Chapel Bridge) หรือสะพานวิหาร ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก

ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว 

สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปด

เหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของ

ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  Ibis Style Luzern City หรือเทียบเทา 

วันที่หก เมืองซูก-โบสถเซ็นตออสวาล-เมืองแรพเพิรสวลิ-ปราสาททานเคาน- 

  เมืองซูริค                (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซูก (Zug) 

เคยเปนเขตปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาที่แกตั้งมาตั้งแตศตวรรษที่13 อาคารบานเรือนยังคงสภาพ

ดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกท้ังยังเปนเมืองที่มีวิวทะเลสาบที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ นํา

ทานเดินชมยานเขตเมืองเกาซึ่งในอดีตนั้นผูคนที่อาศัยในเมืองนี้ประกอบอาชีพคาทองและ
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ในปจจุบันเราจะยังมีโอกาสไดเห็นบานเรือนของกลุมผูคาทองในอดีต นําทานถายรูปกับ 

โบสถเซ็นตออสวาล (Sankt-Oswalds) และ หอนาฬิกาประจําเมือง ที่มีอายุเกาแกหลาย

รอยป 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง แรพเพิรสวิล 

(Rapperswil) เปนเมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบซูริค หรืออีกหนึ่งชื่อของเมืองนี้คือ เมืองแหง

ดอกกุหลาบ เนื่องจากเมืองแหงนี้ถือวาเปนเมืองที่มีการเพราะปลูกกุหลาบมากกวา 600 

สายพันธุ ไมวาจะเดินทางไปสวนไหนของเมืองก็จะไดกลิ่นหอมของดอกไมโดยเฉพาะในชวง

ฤดูกาลเพาะปลูก นําทานถายรูป โบสถเซ็นตโจฮาน (St.Johan) เปนศาสนสถานเกาแก

ประเมืองแหงนี้ จากนั้นนําทานถายภาพ ปราสาททานเคาน (Schloss Rapperswil) ที่

สรางขึ้นตั้งแตในศตวรรษที่ 13 ริมทะเลสาบซูริค ในอดีตปราสาทแหงนี้เปนสถานที่ที่อยู

อาศัยของผูปกครองเมือง กอสรางดวยสถาปตยกรรมยุคกลางเพื่อใชในการปกปองเมืองแหง

นี้จากผูรุกราน ปจจุบันสถานที่แหงนี้เปนที่นิยมของคูรักหรือครอบครัวที่ตองการจัดงาน

เฉลิมฉลองพิเศษก็สามารถเชาพื้นที่แหงนี้ได จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนในยานเขตเมือง

เกาซึ่งจะไดพบกับบานเกาแกซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองซูริค 

(Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  Radisson Zurich Airport หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ-กบั โบสถฟรอมุนสเตอร-สนามบิน 
                     (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเที่ยวชม จัตุรัสปารา

เดพลาทซ (Paradeplatz) จัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเปน

ศูนยกลางของการคาสัตวที่สําคัญของเมืองซูริค ปจจุบันจัตุรัสนี้ไดกลายเปนชุมทางรถรางที่

สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ

ที่ สุ ด ในประเทศสวิ ต เซอร แลนด  นํ าท านแวะถ ายรูปกับ โบสถฟรอมุนสเตอร 

(Fraumunster Abbey) โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดย

กษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของ

เยอรมันอาศัยอยู หลังจากนั้นนําทานสู ถนนบาหนโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) 

เปนถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับ

นานาชาติ วาเปนถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสองขางทาง

ลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเครื่องประดับ รานนาฬิกาและ

โรงแรมระดับหรู สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินซูริค 

13.15 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่แปด กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

 06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

               
 

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเปนไปตามที่กําหนด แตบางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของงลูกคา

เปนหลัก และขอแจงใหทราบวารานคาและหางสรรพสินคาในยุโรปบางแหงจะปดทําการในวันอาทิตย 

 

วันเดินทาง ตารางการบิน ราคา พักเดี่ยว 

4-11 ก.พ. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 

TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 
65,900 75,900 

17-24 มี.ค. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 

TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

24-31 มี.ค. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 

TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 
65,900 75,900 

ราคาสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ไมใชเตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร 

กรณีจอยแลนด สามารถสอบถามราคาการหักคาตั๋วเครื่องบินไดจากเจาหนาที่ 

 

อัตราคาบริการที่รวมในรายการทัวร 

 ตั๋วเครื่องบนิชั้นประหยัด ไป-กลับพรอมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลได 50%)  

 โรงแรมที่พักกระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทาน/หอง) 

 คาธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซาเชงเกน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

 คาอาหารและคาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการการเดินทาง 

 คารถปรับอากาศ บริการนําเที่ยวตามรายการการทองเที่ยว 

 หัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบริการตลอดการเดินทาง 

 คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปไกดทองถิ่น (ในกรณีที่มีไกดทองถิ่น) และคาทิปคนขับรถทองถิ่น 

 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย) 

 

อัตราคาบริการที่ไมรวมในรายการทัวร 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
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 คาใชจายสวนตัวตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง อาทิเชน คาโทรศัพท คาเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร 

คามินิบาร คาบริการซักรีด หรือ คาเกิดความเสียหายตางๆภายในหองพัก เปนตน 

 คาสวนเกินของน้ําหนักกระเปา สายการบินไทยอนุญาตใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่อง 30 กก./ทาน 

 คาภาษนี้ํามันสายการบินไทย กรณีมีการปรับเพิ่มกอนการออกตั๋วเครื่องบิน 

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขตางๆ และรายละเอียดการเดินทางใหเรียบรอยกอนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อทานทําการชําระมัดจําแลว ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆที่บริษัทระบุไว 

 
เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ

ไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วัน กอนวันเดินทาง หากไมมีการชําระเขามาถือวาทานสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม

สามารถขอเงินคืนได (กรณียังไมทราบผลวีซา ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บคาทัวรสวนที่เหลือตามที่กําหนด) 

3. สําหรับผูเดินทางที่มีความจําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทําการ

ยื่นวีซา หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทุกครั้งกอนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสาร

อื่นๆ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันกอนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซาหรือยื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ 

ขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจาย 5,000 บาท/ทาน 

3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันกอนการเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด (20,000 บาท/ทาน) 

4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายครึ่งหนึ่งของราคาทัวรตามที่ระบุในโปรแกรม 

5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทั้งหมดตามราคาทัวรที่ตามระบุในโปรแกรม 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

8. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง เชน  

คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คาตั๋วเครื่องบิน และคาโรงแรม  เปนตน 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงยกเลิกการเดินทางลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางนอยกวา 20 

ทาน และยินดีคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซา และทานไดรับการอนุมัติวีซาแลว ทางบริษัทขอเรียก

เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการที่เกิดข้ึนจริง และทานสามารถนําวีซานี้ไปใชได หากวีซานั้นยังไมหมดอายุ) 

2. หากทานสละสิทธิ์ในการไมใชบริการใดๆ ที่ระบุไวในโปรแกรมทัวร หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
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3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไวตามโปรแกรมทัวร เปนตั๋วแบบหมูคณะ ซึ่งจะตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะ ในกรณีที่ทานตองการ

แยกวันเดินทางกลับหรือไปกอน โปรดติดตอเจาหนาที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผูเดินทาง เปนการ

จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมสามารถเขาไปเพื่อแทรกแซงได 

สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

4. การพิจารณาผลวีซา เปนอํานาจการตัดสินใจของสถานทูตเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงผูใหบริการและอํานวยความ

สะดวกในยื่นวซีาเทานั้น และหากทานถูกปฏิเสธวีซา ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไมแจงเหตุผลใหทราบ 

5. โรงแรมที่พักสวนใหญในยุโรปไมมีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นไดภายในหองพัก เนื่องจากสภาพ

ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป และสําหรับหองหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเปน 2 เตียง และเตียง

เสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูกับแตละโรงแรม 

6. เมื่อทานไดมีการชําระเงินแลว ไมวาจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขตางๆที่

ทางบริษัทฯไดกําหนดไวแลว 
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เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซากลุมประเทศเชงเกน 

ระหวางการพิจารณาวีซาไมสามารถขอพาสปอรตคืนกอนกําหนด 

ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทําการ(อาจจะชาหรือเร็วกวานั้น ขึ้นอยูกับศนูยรับยื่นวีซาและสถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารดวยตัวเอง 

(จะมีเจาหนาคอยชวยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซา) 

1. PASSPORT ที่ยังไมหมดอายุและมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. รูปถายส ีจํานวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอยาง) ถายไวไมเกิน 6 เดือนและไมเคยใชในการยื่นวีซามากอนหนา

นี ้สถานทูตจะเขมงวดในเรื่องของรูปถาย จะตองเห็นหนา ใบหูและดวงตาชัดเจน หามใสเครื่องประดับ คอนแทคเลนส ใน

การถายรูป 

3. สําเนาเอกสารตางๆ ทะเบียนบาน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) / ทะเบียนสมรส ทะเบียน

หยา และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางาน ที่ออกจากหนวยงานหรือบริษัทที่ทานทํางานอยู (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ใหตรง

ตามหนาพาสปอรต และใบรับรองจะตองออกมาไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

ในกรณีที่ทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทํา 

รายไดตอเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเปนเจาของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พรอมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการคา พรอม

แปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเปนนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเปนนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะตองออกมาไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

5. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน กอนวันยื่น 

STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเปนประจําและมีเงินคงเหลืออยางนอย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสม

ในการเดินทางและการพิจารณาวีซา 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผูเดินทางตรงตามหนาพาสปอรต สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส

รายวัน 

6. การรับรองคาใชจายใหกับผูเดินทาง SPONSOR ผูที่ออกคาใชจายใหกันตองมีความสัมพันธกัน เชน พอออกเงินลูก สามี

ออกเงินใหภรรยา พรอมเขียนจดหมายรับรองคาใชจาย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอเจาหนาท่ี) 

7. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง และในวันนัดหมาย

ยื่นวีซา ผูปกครองตองมาเซ็นตเอกสารดวยกันท้ังคู ณ ศูนยรับยื่นวีซา 

8. ใบกรอกขอมูลผูขอวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมดานลางใหครบถวนและตรงตามความจริง เพราะขอมูลที่ทานไดใหมา จะ

ถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซาและมีผลตอการพิจารณาวีซา 

9. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 บาท/ทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการจอง

คิวและยื่นวีซาได 

10. รายละเอียดดานบนทั้งหมดเปนเพียงเอกสารเบื้องตน บางทานอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารในบาง

ขอ เพื่อความถูกตองในการเตรียมเอกสารสามารถติดตอสอบถามเจาหนาที่ของบริษัทฯได 
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ใบกรอกขอมูลผูขอวีซา (สําคัญมาก) 
**ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทานั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจบุัน ............................... สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจากปจจบุัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบนัที่สามารถติดตอได [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

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

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

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

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอาํนาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

.............................................................................................................................................. 

12. อาชีพปจจบุัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัทที่ทาํงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สาํหรับนักเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ].................................................................................................................................................................................

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

......................................... 

14. โทรศัพทที่ทาํงาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอืน่........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกลุ  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกลุ  บิดา [ภาษาองักฤษ] 

................................................................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกลุ มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................. 

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาติ/บริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

    ..............................................................................................................................................  

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

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

        ............................................................................................................................................. 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

  


