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SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG)  

สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดรู้อน) 
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 

การนัตรีพกัโรงแรมสุดหรู BÜRGENSTOCK HOTEL 100% 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางทอ่งเที่ยวสวิตเซอรแ์ลนดใ์หม่ๆ ที่เราอยากชวนทา่นไปสมัผสั

สกัครัง้ ในช่วงฤดรูอ้น ทา่นจะไดพ้บดอกไมป่้าตา่งออกดอกสวยงาม เสน้ทางทอ่งเที่ยวธรรมชาติเปิด

ใหท้า่นไดเ้ที่ยว ทีจ่ะมีเฉพาะช่วงฤดรูอ้นน้ีเทา่นั้น (แตอ่ากาศสบายๆ) และทา่นจะไดพ้บกบัค าว่า  

“สวิตเซอรแ์ลนดส์วยดัง่สวรรคบ์นดินอย่างแท้จริง” 

 
>> ชมทะเลสาบบนยอดเขา OESCHINENSEE ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นทะเลสาบบนภเูขาที่สวยที่สุดของสวิสฯ  

>> ชมโรงแรม AESCHER HOTEL ที่มีวิวทิวทศันส์วยงาม ติด 1 ใน 10 ภาพถา่ยที่สวยที่สุดในโลก 

>> นัง่รถไฟไอน ้าโบราณชมวิวแบบพาโนรามา BRIENZ –ROTHORN -BAHN เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ  

>> ชมหมู่บา้น SAAS – FEE หมู่บา้นในหบุเขา ฉายา ไข่มุกแหง่เทือกเขาเอลป์  

>> สนุกสนานกบัการเลน่ MOUTAIN COASTER เครื่องเลน่บนยอดเขาท่ีทา่นตอ้งลองสกัครัง้ 

>> นัง่รถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์  

>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พกับน ZERMATT 100% 

>> ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหนา้ผาเฟียรส์ (First Cliff Walk by Tissot)  

>> ชมธารน ้าแข็ง ALETSCH GLACIER ธารน ้าแข็งท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

>> ชมหบุเขา AARESCHLUCHT หบุเขาสุดมหศัจรรยข์องสวิสเซอรแ์ลนด ์

>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ท่ีมีน ้าใสจนเห็นพ้ืนดา้นลา่ง  

>> ชมเมือง LEUKERBAD เมืองน ้าแรช่ื่อดงั และใหท้า่นไดอ้าบน ้าแรบ่นเทือกเขา 

>> ชมเมือง GRUYERES เมืองเล็กๆแสนสวย มีช่ือเสียงในการผลิตเนยแข็ง 

>> ชมเมือง SION เมืองแหง่ 2 ปราสาทเก่าแกข่องสวิสฯ 

>> ชมและใหอ้าหารตวั MARMOT กระรอกยกัษส์ุดน่ารกั นิสยัดี แหง่เทือกเขาเอลป์  

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พิเศษเมนู 

ฟองดวูส์วิส / อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยโุรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมทา่นละ  1 ขวด / วนั 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนมิถุนายน 2563 //      12 – 21  
เดือนกรกฎาคม 2563 //   3 – 12  
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รำยละเอียดกำรเดินทำง 
วนัแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหำนคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D  พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ  านวยความสะดวกโปรดสงัเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วนัที่สอง (2)  ซูริค - เบร์ิน – กรุยแยร์ - ซิออน - เลคเกอร์บำด 
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนำบินเมืองซูริค ปะเทศสวติเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ระยะทำง 180 กม. ใช้เวลำประมำณ  2 ชม. 30 

นำที) เมืองดงัแหล่งผลิตเนยแข็งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด ์และมีช่ือเสียงระดบัโลก จากนั้นน าชม
เมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยูเ่พียงสายเดียว ซ่ึงถนนสายน้ีตดัข้ึนไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไมด้ว้ย
เหตุท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ตวัเมืองจึงไม่อาจขยายใหญ่ไปกว่าน้ี น าท่านเขา้ชม ปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU 
DE GRUYERES) ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษท่ี 12 ตวัปราสาทสร้างดว้ยหินเป็นป้อม
ปราการท่ีแข็งแกร่ง ภายในตกแต่งอยา่งสวยงาม ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ 
เช่นเดียวกบัปราสาทซิยง ใหท่้านเดินตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือชีส จนไดเ้วลานดัหมาย  

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซิออน (SION) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30นาที)  อีกหน่ึงเมอืง

ท่องเท่ียวอนัมากเสน่ห์ และยงัเป็นเมืองหลวงของ รัฐวาเล (Valais) อยูต่ะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน เมืองซิออน ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นเมืองท่ี
ไดรั้บแสงแดดและความอบอุ่นจากดวงอาทิตยม์ากท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์และยงัไดรั้บการขนานนามว่า
เป็นเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศแบบฝร่ังเศสอยา่งแทจ้ริง น าท่านชม ปรำสำทวำเลยี (VALERE CASTLE) หรือ 
มหาวิหารวาเลีย (Valere basilica) เป็นปราสาทป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือตวัเมือง โดย
ปราสาทถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 - 13 ถูกสร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมแบบโรมนั - โกธิค และถือว่า
เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ภายในโบสถถู์กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงัจากศตวรรษท่ี 15 
ปัจจุบนัปราสาทไดก้ลายเป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไปแลว้ จากนั้นน าท่าน
ชมย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) ใหท่้านไดส้มัผสัความเก่าแก่ของตวัเมือง ช่ืนชมในความงดงามของเหล่า
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อาคารบา้นเรือน ปราสาทป้อมปราการ พิพิธภณัฑ ์และอ่ืนๆ ซ่ึงทั้งหมดลว้นแต่เป็นมรดกทางประวติัศาสตร์
ท่ีส าคญัของเมืองและของประเทศอีกดว้ย  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเลคเกอร์บำด (LEUKERBAD) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)  เป็นหมู่บา้น
เลก็ๆท่ีมีน ้ าแร่ธรรมชาติ ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่า wellness เพราะเป็นเมืองน ้ าแร่อุ่นๆ อุณหภูมิประมาณ 30 – 40 องศา 
ทั้งในหนา้หนาว หรือหนา้ร้อน แกป้วดแกเ้ม่ือย ดีส าหรับคนสูงอายท่ีุมีโรคไขขอ้ หรือโรคปวดต่างๆ 
ประจ าตวั และเมืองแห่งน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวและเป็นท่ีตั้ง แหล่งสปารีสอร์ทซ่ึง
ใหบ้ริการน ้ าพุร้อนจ านวนมาก 

**  พเิศษให้ท่ำนอสิระผ่อนคลำยอำบน ำ้แร่ ที่มทีั้งในร่มและกลำงแจ้ง ตำมอธัยำศัย ** 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั          REGINA TERME HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 
  **กรุณำเตรียมกระเป๋ำ OVERNIGHT BAG ส ำหรับพกัค้ำงคืนที่เมืองซำร์สเฟและเซอร์แมท 2 คืน*** 

วนัที่สำม (3)  เลคเกอร์บำด – Betten – Bettmerhorn – Aletsch Arena - ซำร์สเฟ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านออกเดินทางสู่สถำนี Betten เพ่ือน าท่านข้ึนกระเชา้สู่ หมู่บ้ำน Battmeralp  เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว
เลก็ๆ สงบๆ ปลอดยานยนต ์ข้ึนลงดว้ยรถกระเชา้อยา่งเดียว ท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,400 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเล น าท่านเปล่ียนกระเชา้ข้ึนเขา Bettmerhorn (สูง 2,647 เมตร) 1 ใน 3 ของจุดชมววิธำรน ำ้แข็ง 
Aletsch Arena ธารน ้ าแข็งท่ีมีความยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22.6 กิโลเมตร และยงัไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ในปีค.ศ.2001 โดยธารน ้ าแข็งแห่งน้ี สามารถ
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ข้ึนได ้3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตตเ์มอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระ
ใหท่้านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอธัยาศยั (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)   

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองบนเขำ 
 จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ดา้นล่าง จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซำร์ส - เฟ (Saas-Fee) 

(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  เมืองเลก็ๆ ใจกลางหุบเขาท่ีงดงาม ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา 13 ยอด  
ถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์  
(Pearl of the Alps) ซ่ึงเมืองน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัเซอร์แมท เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์ไม่สามารถ
น ารถเขา้มาใชไ้ด ้(ยกเวน้รถส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บอนุญาติเป็นกรณีพิเศษ) ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นชม
เมืองตามอธัยาศยั  

 
กจิกรรมแนะน ำ หรือจะเลือกใหอ้าหารเจ้ำมำร์มอต (Marmot) สตัวใ์นตระกูลกระรอก แต่มีขนาดอว้นปุ๊กลุก๊
กว่า นิสยัเป็นมิตร น่ารัก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถซ้ืออาหารจากส านกังานท่องเท่ียวไดใ้นราคา 6  
สวิสฟรังก ์ซ่ึงพวกมนัจะออกมาใหเ้ห็นในช่วงท่ีมีอากาศอุ่น ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-กนัยำยนเท่ำนั้น 
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ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

ที่พกั          SCHWEIZERHOF HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันที่ส่ี (4) ซำร์สเฟ - เซอร์แมท - น่ังรถไฟสู่สถำนีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท  
   อินเทอร์ลำเก้น - กรินเดลวำร์ล 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)  หมูบ่า้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมือง
ซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และ
เดินเท่านั้น อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยัเดินเล่นชอ้ปป้ิง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 
น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท น าท่านข้ึนชม “ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้ า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอด ดเขาตดั
กบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ
“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามดิท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์
โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท  จากนั้นระหว่างทางน าท่าน
แวะลงท่ีสถานี Rotenboden น ำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเลก็ๆ บนเขาท่ีท่านสามารถ



SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS  (TG)  สวิตเซอร์แลนด ์10 วนั (ฤดูร้อน)              7 | P a g e  

 

ถ่ายรูปเห็นเงาสะทอ้นของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได ้ ( ทะเลสำบจะเป็นน ำ้ ช่วง ม.ิย.- พ.ย. ส่วน
ฤดูหนำวจะกลำยเป็นน ำ้แขง็) 

 

  จำกนั้นอสิระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศัย  
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั          AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วันที่ห้ำ (5) เซอร์แมท – KANDERSTEG – ทะเลสำบออชิเน่น – BLAUSEE - กรินเดลวำลด์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่โดยรถไฟสู่เมืองทำสซ์ (Taesch) เพื่อน าท่านเปล่ียนเป็นรถโคช้จากนั้นท่านเดินทางสู่เมือง 
KANDERSTEG  (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) จากนั้นน าท่านข้ึนกระเช้ำ Gondelbahn 

Kandersteg Oeschinensee AG  สู่ ทะเลสำบออชิเน่น (Oeschinensee )  จากนั้นน าท่านนัง่รถมินิบสั
ต่อไปยงัทะเลสาบ (รวมอยู่ในค่ำทัวร์)  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  (รถมนิิบัสเปิดบริกำร 11.30 – 16.30 
น. )  จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตท่ีมีฉากหลงัเป็นผูเ้ขา ไดข้ึ้น
ช่ือว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาท่ีสวยท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยูบ่นความสูง 1,580 ม.ซ่ึง
น ้ าในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน ้ าท่ีผดุข้ึนมา เป็นแหล่งน ้ าส าคญัของชาวเมือง และ
ยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นหน่ึงในมรดกโลก (Unesco ) อิสระใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
  ** หมำยเหตุ : กระเช้ำขึน้สู่ Oeschinensee  เปิดบริกำรตั้งแต่กลำงเดือน พ.ค. – ปลำยตุลำคม เท่ำนั้น  ** 

กจิกรรมแนะน ำ ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของท่ีน่ี คือ Mountain Coaster  หรือรถเล่ือนบนรางลงภูเขาใหท่้านได้
สนุกสนาน และปลอดภยัอีกดว้ย สามารถเล่นไดท้ั้งเดก็และผูสู้งอาย ุหำกท่ำนสนใจสำมำรถสอบถำมกบั 
ทำงหัวหน้ำทัวร์ (ไม่รวมในค่ำทัวร์) 
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

  ช่วงบ่ายๆ น าท่านลงสู่ดา้นล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบลูซี BLAUSEE LAKE (ระยะทาง 7 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 นาที) ทะเลสาบน้ีน ้ าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese 
Oberland อยูร่ะหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธุป์ลาเทราซ ์ดว้ยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้ าทะเลสาบมสีีน ้ าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพ้ืนดิน
ดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซแ์หวกว่ายในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือว่า Blausee Blue Trout  
โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซไ์ดอี้กดว้ย อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมี
ความสวยงามแห่งน้ี 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองกรินเดลวำลด์ (Grindelwald) เมืองท่ีมีช่ือเสียงของ กรุงเบิร์น (Bern) เมือง

หลวงท่ีสวยงามของของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese - 
Alps) อยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล 1,034 เมตร อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  สวสิฟองดูว์ / สเตก็ / ช้อกโกแลตฟองดูว์   
ที่พกั  SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดบัเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีหก (6)  กรินเดลวำลด์ – เฟียร์ส – น่ังกระเช้ำ – อินเทอร์ลำเก้น - กรินเดลวำลด์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านข้ึนกระเชา้สู่ดา้นบนท่ีความสูงระดบั 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด ์เฟียร์ส (Grindelwald First) ( 
สถานท่ีถ่ายท าละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาดา้นกิจกรรมท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้ สู่ยอดเขา น าท่านเดินเลียบ
หนา้ผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ท่ีเลาะริมหนา้ผาสูงชมทศันียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดิน
สู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต ์(Tissot) จุดชมววิท่ีใหท่้านไดพ้บสุดยอดทศันียภาพพาโนราม่า บน
ระเบียงชมวิวท่ียืน่ออกไปสมัผสัธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร  

 
จากนั้นใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ มากมายซ่ึงจะมีปรับเปล่ียนในแต่ละ
ฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ป่ันจกัรยำน เป็นตน้ ( ไม่รวมในค่าทวัร์ )  

 
หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเลก็ๆ สุดสวยบนยอดเขา ใชเ้วลาเดินประมาณ 
1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิดใหช้มตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. -  ต.ค.เท่านั้น ) จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั 
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กลำงวนั อสิระท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย คืนเงินให้ท่ำนละ 30 CHF 
  จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองอนิเทอร์ลำเก้น (Interlaken) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้

เวลา 30 นาที) อิสระใหท่้านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ ROLEX, PATEXPHILIPPE,  PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขาย
ของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  
ที่พกั  SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดบัเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว   

วันทีเ่จ็ด (7) กรินเดลวำลด์ – เลำเทอบรุนเน่น - Brienz Rothorn - อำเร่ จอร์จ - เบอร์เกินชต็อค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง เลำเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 
นาที) น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เลก็ๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุ่นวาย โดยมี
ฉากหลงัของหมู่บา้นคือน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือว่า ชเตาบบ์าค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร 
และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเบรียนซ์ (Brienz) น าท่านสู่สถำนี Brienz-Rothorn-Bahn หรือ  BRB  
(จะเปิดท ำกำรช่วงฤดูร้อน เปิดท ำกำรช่วงวนัที่ 6 ม.ิย. – 25 ตุ.ค.ของทุกปี) ท่านจะไดช้มเสน้ทางรถไฟหวั
จกัรไอน ้ าแบบพาโนรามา ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึงเปิดใชง้านมาตั้งแต่ปี 1892 ดว้ยขบวนรถไฟ
เลก็หวัจกัรไอน ้ า ท่ีจะพาเราข้ึนเขาสูงเพื่อชมทศันียภาพของทะเลสาบ Brienz อนัแสนงดงาม จนถึงจุดชมวิว
ยอดเขาโรธอน ระดบัสูง 2,346 เมตร จุดชมววิน้ีเราสามารถมองเห็นทิวทศัน์มุมกวา้งของดินแดนในเขตเบอร์
นิสโอเบอร์แลนดไ์ดสุ้ดสายตา วิวทะเลสาบเบรียนซสี์เขียวอมฟ้าเบ้ืองล่าง โดยมียอดเขายงุเฟรา ไอเกอร์ และ
โฮซเ์กน เป็นฉากหลงั  

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองบนยอดเขำ 

จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ดา้นล่างน าท่านออกเดินทางสู่ อำเร่ จอร์จ (Aareschlucht / 
Aare Gorge) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30นาที) ตั้งอยูใ่นเขต Meiringen เป็นทางผา่นของแม่น ้ า Aare 
ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน ้ าแข็งท่ีละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซ่ึงทางการเบิร์น
ไดส้ร้างสะพานไมเ้พื่อใหเ้ป็นทางเดิน ปี 1888 ซ่ึงสามารถเขา้ได ้2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost. 
West น าท่านชมสายน ้ ามรกตท่ีเกิดจากการละลายของน ้ าแข็งจากเทือกเขาเอลป์ ไหลลดัเลาะตามหมู่บา้น ใน
ท่ีสุดจะกลายเป็นแม่น ้ าอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบท่ีเมืองอินเทอร์ลาเกน้ เป็นหุบเหวท่ีโดดเด่นในเร่ืองของโตรก
หินผาท่ีทอดยาวไปตลอดแนวแม่น ้ า โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชนัข้ึนไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) (เปิดให้ชม
ตั้งแต่ เม.ย. - ปลำย ต.ค.เท่ำนั้น) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เบอร์เกนิชตอ็ค (Bürgenstock) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นภูเขาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความสูง 1,115 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูติ่ดกบัทะเลสาบลูเซิร์น โดยดา้นท่ี
ติดกบัทะเลสาบเป็นหนา้ผาสูงชนั ส่วนอีกดา้นเป็นเนินลาดลงไปหาหมู่บา้นเอน็เนิทเบอร์เกิน ท าใหส้ามารถ
เดินหรือขบัรถยนตข้ึ์นไปยงัยอดเขาจากดา้นน้ีได ้

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั BÜRGENSTOCK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว   อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
วันทีแ่ปด (8)  เบอร์เกินชต็อค – Ebenalp – Aescher Hotel - ซูริค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
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  น าท่านเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ำ Ebenalp bahn (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) เพื่อน าท่าน
ข้ึนกระเชา้ไปชมโรงแรมริมหนา้ผา Aescher Hotel  ซ่ึงโรงแรมน้ีน้ีมีความพิเศษตรงท่ีการสร้างติดขอบหนา้
ผาริมเขาบนภูเขาสูง 1,454 เมตร เมื่อมองมาจากทางก่อนท่ีจะถึงตวัโรงแรมจะไดว้ิวท่ีสวยงามลงตวัมาก โดย
ระหว่างทางท่ีเดินจะผา่นววิอนังดงามของหุบเขา เดินทะลุผา่น ถ ้า Wildkirchli Cave และ กระท่อม Hermit’s 
House บา้นพกันกับวช และผูแ้สวงบุญซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ปี 1658-1893 ผา่น หอ้งท าพิธีทางศาสนา Cave 
chapel ซ่ึงสร้างเจาะเขา้ไปในหุบเขาอายเุกือบ 400 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1621จนกระทัง่ถึงโรงแรม 
Aescher อิสระใหท่้านไดช้มความงดงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินกลบัข้ึนมาสถานีกระเชา้  
** หมำยเหตุ : กำรเดินทำงเท้ำไปโรงแรม Aescher เป็นทำงเลก็ๆ ขรุขระ ระยะทำงไปกลบัประมำณ 2 
กโิลเมตร เพ่ือควำมปลอดภัยส ำหรับท่ำนที่มปัีญหำเร่ืองขำหรือเข่ำ นั่งววิแชร์ หรือสุขภำพไม่แขง็แรง ไม่
แนะน ำให้เดนิไป  ให้นั่งรอที่ร้ำนอำหำรบนสถำนกีระเช้ำ เท่ำนั้น  **  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมอืงซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู ่ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. 
และมีแม่น ้ าลิมมตัเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและ
เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกและเป็นเมือง
ท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในทวีปยโุรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงมากท่ีสุดอนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด ์ตามหลงั
มาจากเมืองเจนีวา จากนั้นน าท่านชมยา่นใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุ
ศตวรรษท่ี 19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเค้ียวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้งราย
ลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆอยา่ง ยา่นการคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมววิติดแม่น ้ า Limmat  
จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
ที่พกั SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 
 หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจดัประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองขา้งเคียง 

วันทีเ่ก้ำ (9)   ซูริค -  สนำมบิน – กรุงเทพฯ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนำมบินซูริค เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษี 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971 
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วันที่สิบ (10)  สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริกำรของเรำ และหวงัว่ำจะมโีอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อๆไป *** 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

12 – 21 มิถุนำยน 2563 149,900 149,900 144,900 139,900 30,000 

3 – 12 กรกฎำคม 2563 149,900 149,900 144,900 139,900 30,000 
 

** กำรันตรี 15 ท่ำนออกเดนิทำง  รับสูงสุด 25 ท่ำน ** 
** หำกต ำ่กว่ำ 15 หรือทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดนิทำง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

** ท่ำนใดที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** รำคำอำจมปีรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ำ้มนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ  

และที่มเีอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น / ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี*  

 
 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั  
9. พนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั 
10. น ำ้ด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / วนั  
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนั   
b. จำกวนัจองและช ำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วนั 
c. กรุณำจดัเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วนั   

 
หมำยเหตุ 

*** กรณวีซ่ีำยงัไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนตำมก ำหนด 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยที่เกดิขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมดัทั้งหมด 

 
 
กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาท ิกรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 
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ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ  านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋ำ 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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ใบกรอกรำยละเอียด เพื่อขอวีซ่ำ 
(กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษทุกช่องนะครับ จะต้องน ำไปท ำควิย่ืนวซ่ีำ) 

ช่ือโปรแกรมทัวร์ ........................................................................เดินทำงวนัที่ ...................................................................... 
1. Surname (นามสกุลผูย่ื้น) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. First name (ชื่อแรกผูย่ื้น) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. นามสกลุ ก่อนสมรส / หรอื นามสกลุเดิมก่อนเปลี่ยนใหม่ ………………………………………………………………………………………… 

4. Sex (เพศ)   ……………………………………………………   3.1 Status (สถานภาพ)  ………………………………………………………… 

5. Date of Birth(วนัเกิดผูย่ื้น) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Place of Birth(สถานที่เกิด) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Passport No. (เลขพาสปอรต์) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Issue date (วนัออกพาสปอรต์) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Expiry date (วนัหมดอายพุาสปอรต์) ………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Occupation (อาชีพผูย่ื้น) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Name of Company / School (ชื่อสถานที่ท  างาน/โรงเรยีน ผูย่ื้น)  ………………………………………………………………………… 

12. Company/School address (ที่อยู่สถานที่ท  างาน/โรงเรยีน ผูย่ื้น)  …………………………………………………………………………. 

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

13.  Company /School Tel (เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน/โรงเรยีน ผูย่ื้น) ..…………………………………………………………………………… 

14. Postal code (รหัสไปรษณียท์ี่ท  างานผูย่ื้น) ………………………………………………………………………………………………………… 

15. Home address (ที่อยู่บา้นผูย่ื้น) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Mobile/โทรศพัทม์ือถือ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Postal code (รหัสไปรษณียบ์า้นผูย่ื้น) …………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Schengen visa issued during the past 3 Years(วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัภายใน 3 ปีที่ผ่านมา) 

Country (ประเทศ)  Date of issue วนัที่ไดร้บัวีซ่า  Date of Expiry วนัหมดอายวุีซ่า 

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

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

 

19. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa (ท่านไดท้  าการบนัทึก
ลายน้ิวมือของท่านเพื่อจุดประสงคก์ารท าวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ ใน 59 เดือนที่ผ่านมา ใช่หรือไม่ ………………………….. 

ถา้ใช่ ระบวุนัที่บนัทกึลายนิว้มอื ………………………………………………….. 

20. ระบหุมายเลขวีซ่าเชงเกน้ลา่สดุ (ถา้มี) ………………………………….……………………………….……………………………….……………. 
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