
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์AEU92-03 

8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึน้ 3 เขา) 

 

 

บินตรง ซูริค โดย สายการบิน สวิส อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ส 

เร่ิมต้น... 89,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิป) 

ซังท์กลัเลนิ– อพัเพนเซล – รัพเพอร์ชวลิ โยนา – ซุก – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเคน  –  ขึน้เขากริลเดอวาลเฟียซ  
รถไฟโรแมนติกโกลเดนพาส พาโนรามิค – ขึน้เขากลาเซียร์ 3000 – เวเวย์ – โลซานน์ – เจนีวา 

เบร์ิน – ธูน – สแตน – ขึน้เขาชตันเชอร์ฮอร์น – ซูริค  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 23-30 มี.ค. 65 / 27 มี.ค. – 3 เม.ย. 65  
ราคาทัวร์ 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 มิ.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 

8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึน้ 3 เขา) 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

 หมายเหตุ :  
1. ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตการได้รับวคัซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเช็คอนิ   
2. เอกสารการเข้าเมือง Entry form Switzerland จะต้องท าภายใน 48 ชม. ก่อนบิน (ทางทัวร์ด าเนินการให้) 
3. ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2564 นี้เป็นต้นไป การเข้าร้านอาหาร และ โรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่านต้องท า 

Swiss Covid Certificate (online) ซ่ึงจะส่งใบ Certificate เข้าอีเมล์ (มีค่าใช้จ่าย 30 CHF ทางทัวร์ยินดี
บริการท าให้ ค่าใช้จ่ายจะเรียกเกบ็ในอินวอยซ์เป็นเงิน 1,100 บาทต่อท่าน) 

 

23.20 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

 

วนัที่สอง ซูริค – ซังท์กลัเลนิ – อพัเพนเซล – รัพเพอร์ชวลิ โยนา – ซุก – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเคน   
 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองซังท์กลัเลิน (Sankt Gallen) (ระยะทาง 84 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซ่ึงได้

ช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แขง็ทางศาสนามาตั้งแต่สมยัยคุกลาง น าท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกบั
โบสถซ์งัทก์ลัเลิน (Convent of St Gall) ซ่ึงสร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยงัเป็นท่ีตั้งของหอสมุด 
Stiftsbibliothek ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มี
จิตรกรรมฝาผนงัอนัข้ึนช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอพัเพนเซล (Appenzell) เมืองเล็กๆตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่ีได้
ช่ือว่าเมืองการ์ตูนในนิยายชาวสวิส เป็นเมืองท่ีสวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ต์
สวิส เป็นเมืองท่ีรายรอบดว้ยภูเขาและมีแม่น ้าไหลผา่น และมีอากาศบริสุทธ์ิมาก น าท่านเดินเล่นในเมืองอพัเพน



 

 

 

 

 

 

 

 

เซล ท่ีมีสีสันและลวดลายสวยงามบนจิตกรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ 
และหมู่อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา (Rapperswil-Jona)  

 
น าท่านเท่ียวชมเมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ “เมืองแห่งดอกกหุลาบ” ท่ีน่ีมีการปลูกดอกกุหลาบใน
สวนสวยกวา่ 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี ท าใหเ้มืองน้ีมีความโดดเด่นเพราะช่วงดงักล่าวจะ
เตม็ไปดว้ยดอกกหุลาบหลากหลายสายพนัธ์ุ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นอีกเมืองเก่าแก่ สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 
18 จะเห็นไดจ้ากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณท่ียงัคงเหลืออยู ่น าท่านเท่ียวชมภายในเมืองเก่า
แห่งรัพเพอร์ชวิล จากนั้นน าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden) ท่ี
สร้างเช่ือมระหวา่งเมืองรัพเพอร์ชวิล และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นบัเป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่และควร
ค่าแก่การอนุรักษเ์ป็นอยา่งยิง่ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบท่ี มีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์แลนด ์น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าซุก (Old town) ท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้



 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นอย่างดี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 13 อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อ่ิม  

 

  
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร 
(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโต
หิน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อินเตอร์ลาเคน (Interlaken) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  The Hey Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

วนัที่สาม กรินเดลวาล์ด – ขึน้เขากรินเดลวาล์ดเฟียซ หรือ เขาชิลธอร์น - อนิเตอร์ลาเคน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด ์(Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่น
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านนั่งกระเชา้สู่ยอดเขากริลเดลวาลด์เฟียซ 
(Grindelwald First) ยอดเขาท่ีตั้งตระหง่านในแนวเทือกเขาแอลป์ ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพทิว
สนสวยงาม ท่ีความสูง 2,168 เมตรจากระดบัน ้าทะเล นอกจากความสูงแต่สวยของยอดเขาแลว้ ท่ีน่ียงัมีกิจกรรม
ผจญภยัอีกหลายอยา่งเท่าท่ีจะจินตนาการถึงและเหนือจินตนาการข้ึนไปอีก ไม่วา่จะเป็นสยายปีกบินสูงไปกบันก
อินทรี หรือเดินเลาะริมผาสูงชัน น าท่านผจญภยัไปกบัทางเดินริมผาท่ีอยู่ติดกบัสถานีท่ียอดเขาเฟียสต์เรียกว่า 
“First Cliff Walk by Tissot” เป็นทางเดินวนเลียบริมผาทางดา้นตะวนัตกของยอดเขาเฟียสต์หรือจะเลือกบิน
แบบนกอินทรีย ์กบักิจกรรม First Eagle Glider ซ่ึงให้ท่านไดล้องบินจากสถานียอดเขา Eagle Glider โดยจะพา
เราบินจากเชรคเฟลด์ (Schreckfeld หรือจุดทางราบเชิงเขา) สู่เฟียสต์แล้วกลับไปยงัเชรคเฟลด์อีกคร้ังด้วย
ความเร็ว 83 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางการบินคือ 800 เมตร (ผูเ้ล่นตอ้งมีอายุ 10 ปีข้ึนไปและสูงกว่า 130 
เซนติเมตรเท่านั้น) หรือจะเลือกกิจกรรม First Flyer ท่ีเรารู้จกัในนาม ซิป-ไรเดอร์ มนัคือสายเคเบิลเหล็กกลา้



 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาว 800 เมตรขึงอยูบ่นความสูง 50 เมตรจากพื้นดิน พอข้ึน First Flyer เราจะถูกปล่อยไหลเล่ือนลงมาตาม
เคเบิลดว้ยความเร็วถึง 84 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในความหวาดเสียวก็คือความปลอดภยัท่ีเราจะไดน้ัง่อยูใ่นสายยึด
โยงท่ีมั่นคง และท่ีจุดปลายทางจะมีระบบสปริงเพื่อเบรกให้หยุดได้ เป็นกิจกรรม adventure ใหม่ๆท่ีมีท่ี 
Grindelwald First (กิจกรรมต่างๆข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ และ First Flyer, Eagle Glider ไม่รวมในค่าทวัร์ ) 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่ Grindelwald First ปิดปรับปรุง (ประมาณเดือนเมษายน) ทางทัวร์จะจัดให้คณะขึ้นเขา
ชิลธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007) ทดแทน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บนเขา 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระใหท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเลก็ๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายีห่อ้ดงัหลากหลายท่ี
ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES 
และอ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั The Hey Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
วนัที่ส่ี อนิเตอร์ลาเคน - น่ังรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express - ขึน้เขากลาเซียร์ 3000 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Zweisimmen 

น าท่านนั่งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ
สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางชมวิวระหว่าง Zweisimmen – Montreux จะเป็นจุดเด่นท่ีสุดของ Golden Pass Line 
และเป็นเหตุผลท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวทัว่โลกนิยมนัง่ Golden Pass Line ก่อนท่ีขบวนรถไฟเดินทางไปถึงเมืองมอง
เทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิ่งแบบวงเวียนชา้ๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แลว้ค่อยๆวิ่งเขา้สถานีมองเทรอ
(Montreux) ท่ีอยูริ่มทะเลสาบ นบัเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านข้ึน Glacier 3000 หรือ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) หรือ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต (Les 
Diablerets) เป็นส่วนหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 3,000 เมตร จากสถานี
เมือง Col di Pillon เดินทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าจุคนไดก้ว่า 125 คน ชมทศันียภาพได ้360 องศา สามารถมองเห็น
วิวยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลองก ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขากลาเซียร์ 3000 
 

 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบักิจกรรมมากมายท่ีจดัให้นักท่องเท่ียวไดร่้วมท ากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น Snow 
Tank, Alpine Coaster , และพลาดไม่ไดก้บัการเดินบน Peak Walk สะพานเหล็กเช่ือมระหว่างยอดเขาสองยอด
เขา ซ่ึงมีท่ีน่ีท่ีเดียวเท่านั้น ท่ีท่านจะไดเ้ก็บภาพการเดินระหว่างยอดเขา นับเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ในการมาเยือน
ยอดเขากลาเซียร์ 3000 แห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่
เมืองโลซานน์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงใน
อดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตท่ีเมืองน้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มา
พกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Novotel Lausanne Bussigny Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัที่ห้า โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองโลซานน์  น าท่านผ่านชมอพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue 

Auguste Tissot) ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาท่ีสามพระองค ์
สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 น าท่านเดินชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั 
ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของยุวกษตัริยท์ั้งสองพระองคเ์ม่ือทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั 
ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) ตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จดัสร้าง
โดยรัฐบาลไทย สร้างข้ึนจากไมส้ัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ทางการทูต
ระหวา่งไทยและสวิตเซอร์แลนดร์อบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไป
ประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองเจนีวา น าท่านชมน ้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สูงและมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้
จากทุกจุดในเมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถ
พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้ าพุถูกติดตั้งในปี 1886 น าท่านถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ท่ีสวน
องักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไดเ้วลา น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้ าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการ
ทางธรรมชาติไว ้3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองได้สร้าง
ก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านชมกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโกให้
เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้ าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน ชมมาร์กาส
เซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค   เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัม
กาสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 
ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตู
เมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดดัแปลง
ไซท้ค์ลอ็คเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  
 น าท่านตรวจ RT-PCR Test ได้รับผลผ่านทางอเีมล์ (ราคาตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ 99-150 CHF) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Berne Westside Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก เบร์ิน – ธูน – สแตน – ขึน้เขาชตนัเชอร์ฮอร์น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองธูน (Thun) เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า เมืองแห่งปราสาทสวย และ ทะเลสาบสวย น า
ท่านแวะถ่ายรูปปราสาทชลอทธูน (Schloss Thun) ปราสาทหอคอยส่ีมุม นับเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของเมืองธูน 
เป็นปราสาทสูงท่ีมีจุดชมวิวบนหอคอย 4 หอ สามารถชมวิวรอบๆ เมืองได้แบบ 360 องศา ปราสาท
แห่งน้ีสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่  12 ในอดีตถูกใช้เป็นหอคอยสังเกตการณ์ของเมือง ปัจ จุบันเป็น
พิพิธภ ัณฑ์ที่ใช้จ ัดแสดงข้าวของส าค ัญทางประว ัติศาสตร์  ได้เวลาน าท่านเที่ยวชมเมืองเก่า  (Old 
Town) ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์และคลาสสิคอีกเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองสแตน (Stan) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านข้ึนรถรางไฟฟ้าสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ จากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้แบบเปิดสู่ยอดเขาชตนัเซอร์ฮอร์น เป็นภูเขา
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งรัฐนิดวลัเดินกบัรัฐออบวลัเดิน ภูเขาน้ีมียอดสูง 1,898 
เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล มีรถกระเช้าจากเมืองชตันส์เพื่อข้ึนสู่ยอดเขาแห่งน้ี ท่ียอดเขาสามารถมองเห็น
ทะเลสาบลูเซิร์นไดอ้ยา่งชดัเจนแทบจะทุกส่วน ถือเป็นหน่ึงในปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 

   

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่เจ็ด ซูริค – น า้ตกไรน์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – Lindt Home of Chocolate 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ 
และอาคารสไตลค์ลาสสิก น าท่านเท่ียวชมและสัมผสัความงามของน ้าตกไรน์ น ้ าตกท่ีไดช่ื้อวา่เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยโุรป ชมความแรงของกระแสน ้าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน ้าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้าท่ีกระจายปก
คลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระใหท่้านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสมัผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บ
ภาพความงามตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ Lindt Home of Chocolate ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ชอคโกแลตลินด ์
ผลิตภณัฑส่์งออกท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด ์ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือชอคโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) น าท่านถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทาง
เดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้าลิมมตั และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ี
บริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิด
เร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ พร้อมกบัวิวแม่น ้ าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตาม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  

 
 

19.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเชค็อิน และท า Tax Refund 
22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

วนัที่แปด  กรุงเทพมหานคร 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 วนั โมโน สวติเซอร์แลนด์ (ขึน้ 3 เขา) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิป) 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 23-30 มี.ค. 65 / 27 มี.ค. – 3 เม.ย. 65  
ราคาทัวร์ 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 มิ.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 พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 92,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 12,000 
เดก็อาย ุ2 - 11 ปี เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 83,900 87,900 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 29,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่)  BKK – ZRH– BKK)  24,000 27,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ ท่านละ 4,200 บาท 
▪ ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ ท่านละ 1,300 บาท (เรียกเกบ็ในอินวอยซ์) 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 
▪ ค่าท่ีพกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เม่ือกลบัถึงเมืองไทย 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า ตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคาร 
 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) ใหธ้นาคารประทบัตรา
รับรองส าเนาทุกหนา้ 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 


