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GRAND SWITZERLAND 9 DAY (TG) 

แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์  
พชิิต 3 ยอดเขา METTERHORN + JUNGFRAU + TITLIS 

น่ังรถไฟสายโรแมนติค GLACIER EXPRESS 

9 วนั 6 คืน /  BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> พชิิต 3 ยอดเขา MATTERHORN ,JUNGFRAU, TITLIS  

เสน้ทางท่องเที่ยวครบทุกจุดท่องเที่ยวหลกัที่ท่านไม่ควรพลาดเม่ือไปสวิตเซอรแ์ลนด ์เที่ยวไดทุ้กฤดู 

>> ชมยอดเขา MATTERHORN สญัลกัษณข์องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

>> ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถกูเรยีกว่า TOP OF EUROPE   

>> ชมยอดเขา TITLIS ยอดเขาสูง 3,000 เมตร มีหิมะปกคลมุตลอดทั้งปี 

>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พกับน ZERMATT 100% 

>> นัง่รถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์!!! 

>> ชมหมู่บา้น ISELWALD หมู่บา้นน่ารกัสุดสวยริมทะเลสาบเบรียซ ์ 

>> ชมหมู่บา้น LAUTERBRUNNEN หมู่บา้นกลางหุบเขา น่ารกัๆ เงียบสงบ  

>> ชมน ้าตก RHEIN FALLS น ้ำตกท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรป   

>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก 

>> ชมเมือง MONTREUX / VEVEY / LAUSANNE  / GENEVA  เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย 

>> ชมเมือง INTERLAKEN  / LUCERN  / ZURICH  เมืองทอ่งเทียวสุดสวย 

>> ล่องเรอืชม LAKE LUCERN หน่ึงในทะเลสาบที่สวยที่สุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

 

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์

เคาน์เตอร์ D  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย…… 

วันที่สอง (2)  ซูริค - แองเกลิเบิร์ก -  ยอดเขาทิตลสิ - ลูเซิร์น  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบนิเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมือง Engelberg เมืองเลก็ๆ แสนสวยในหุบเขา(ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชม.)  ท่ีอยูต่น้ทางของ

ยอดเขาทิตลิส จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลสิ (Titlis) โดยยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร  
มีขอ้ดีคือยอดเขาทิตลิสนั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ไม่ว่าท่านจะมาช่วงฤดูกาลไหนก็ตาม ท่านจะไดส้ัมผสั
หิมะ และยอดเขาทิตลิสยงัมีจุดเด่นคือ Titlis Rotair กระเชา้ไฟฟ้าหมุนได ้360 องศา แห่งแรกของโลก ท าให้
นกัท่องเท่ียวชมวิวและถ่ายรูปไดเ้พลิดเพลิน  

 
และบนยอดเขายงัมีกิจกรรม Ice Flyer กระเชา้นัง่ห้อยขา ลานสกีและ Titlis Cliff สะพานแขวนท่ีตั้งอยูสู่ง
ท่ีสุดในยโุรปใหท้่านไดล้องเล่นกนัอีกดว้ย อิสระใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัลานหิมะตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพ้ืนเมืองบนยอดเขา  

   จากนั้นน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา น าท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้
เวลา 40 นาที) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ 
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น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อวา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล (KAPELL 
BRÜCKE) สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี ท่ีสร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็น
สะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นใหท้่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้ก
โกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สาม(3) ลูเซิร์น - อนัเดอร์แมท – รถไฟ GLACIER EXPRESS  – เซอร์แมท 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการ

สละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 น าท่านเดินชมบา้นเรือน
เก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ ารอยส์ 
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จนไดเ้วลานดัหมายจากนั้นน าท่านน าท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 120 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เมืองเลก็ๆน่ารักท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอก็ซ
เพรส (GLACIER EXPRESS)  รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

  
ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอก็ซเพรส(GLACIER EXPRESS) สัมผสัความ
งามตลอด 2 ขา้งทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ช่ัวโมง ท่ีท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขา

แอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บา้น
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ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเป็น
เช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนั
แสนบริสุทธ์ิ  
หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยหากเต็ม หรือหากเกดิปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลด
โบกี ้เน่ืองมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ช้ันเฟิร์สคลาส ซ่ึงมี
ราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ช้ันเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา 
เหมือนกบัรถไฟกราเซีย เอก็เพรส โดยรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกนั วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน  

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ส่ี (4)  เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานกีอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท  
    มองเทรอซ์ - ปราสาทซิลยอง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท น าท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็น
สัญลกัษณ์ของประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน ์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดดเขาตดั
กบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ
“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
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ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์
โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท   
** หมายเหตุ : หากเป็นช่วงท่ีทะเลสาบ Riffelsee น ้าแขง็ละลาย ( ช่วงระหว่าง มิ.ย. - พ.ย. ของทุกปี )ทาง
บริษทัจะน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rotenboden น าทา่นแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเลก็ๆ บนเขาท่ี
ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะทอ้นของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได ้  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองทาสซ์ เพื่อน าท่านขึ้นรถโคช้สู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  
(ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.45 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่า
สวิสฯ” เลอมงัคท่ี์มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามตลอดสองขา้งทาง 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณท่ีมีอายรุ่วม 
800 ปีท่ีมีช่ือเสียงมาก   
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั          ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
                          ** หมายเหตุ : โรงแรมมองเทรอ มีค่อนข้างจ ากดัหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง 

วันที่ห้า (5)  เวเว่ -  โลซาน - เจนีวา - กรุงเบิร์น  - อนิเทอลาเก้น  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ ( Vevey) (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) เมืองตากอากาศริมฝ่ัง
ทะเลสาบเจนีวา เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์และเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่
บริษทัเนสตเ์ล่ ยกัษใ์หญ่แห่งวงการอาหารท่ีส าคญัเมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีนกัแสดงตลกช่ือกอ้งโลก “Charlie 

Chaplin” เคยใชชี้วิตในช่วง 25 ปีสุดทา้ยและเสียชีวิตท่ีน่ี  จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โลซานน์  
(LAUSANNE) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) ตามเส้นทางแสนสวยท่ีมีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ภูเขา 
เนินเขาสลบักนัสู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศท่ีส าคญัของสวิส น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าของโลซานน์  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เจนวีา (GENEVA) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) น าชมเมือง 
เจนีวา เมืองศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติเมืองท่ีตั้งองคก์รระดบัโลก อาทิองคก์ารการคา้โลก(WTO)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
จากนั้นน าท่านชมเมืองเจนีวา เร่ิมจากน าท่าน ชมน ้าพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) อนุสาวรียก์ารรวมชาติ
และนาฬิกาดอกไม ้อิสระเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชม
ตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์าร
ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  

  
  ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของประเทศ หอนาฬกาิประจ าเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น  

จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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  น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) ตั้งอยู่
ระหวา่งทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้งยงั
เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่น สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุ่งหญา้ ทะเลสาบและสวน
ผลไมเ้ป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนดมี์ความ
งดงามและบรรยากาศท่ีเงียบสงบและประกอบไปดว้ยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษท่ี 19 ส่วนใหญ่เป็นบา้น
ไมส้ไตลส์วิสชาเล่ต ์ 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์   
ท่ีพกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2คืน) 

หมายเหต ุ: เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ ทางบริษทั
สงวนสิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  
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วันที่หก (6) กรินเดอวาล์ด - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express (ใหม่ล่าสุดเปิดตัวธันวาคม 2021) – 
   ยอดเขาจุงฟราวน์ - อนิเทอลาเก้น  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลด์ น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอก็ซเพรส (Eiger Express) 
(เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) พร้อมกบัอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด ์(Grindelwald Grund 
Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อกบัรถไฟยงุเฟราท่ี
จะน าผูโ้ดยสารสู่ยอดเขายงุเฟรายอค จากสถานีกรินเดิลวาลด ์กรุนด ์สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที 
ท าใหส้ามารถเดินทางขึ้นถึงสถานีท่ียอดยงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 
นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที  ใหท้่านช่ืนชมบรรยากาศสวยงามของ
ขนุเขา แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯ
ไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร น าคณะลงรถไฟ  สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป TOP OF EUROPE 
บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร จุดสูงสุดคือลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียว
หลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอด
ทั้งปี  
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อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแขง็1,000ปี ICE PALACE ท่ี
สร้างโดยการเจาะธารน ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์
และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดใน
โลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั 

  
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์ 

จากนั้นขากลบัน าท่านนัง่รถไฟลงจากยอดเขาสู่หมู่บา้นเลาเทอบรุนเน่น  (LAUTERBRUNNEN)   
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น าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 
นาที) น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เลก็ๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุย่วาย โดยมี
ฉากหลงัของหมู่บา้นคือน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร 
และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป   
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  จากนั้นน าท่านเพื่อกลบัสู่เมืองอนิเทอลาเก้น (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) อิสระใหท้่านเดินท่าน
เล่นชมเมืองตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ 
ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  
เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เจ็ด (7)   อนิเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้าน ISELWALD - ซูริก  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
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น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด ์Iseltwald  (ระยะทาง 10 กม.ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) หมู่บา้นเลก็ๆ 
สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บา้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี  
น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกใน
เร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์ 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เป็นเมือง
ท่ีใหญท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู ่ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. 
และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญท่ี่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและ
เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกและเป็นเมือง
ท่ีร ่ารวยท่ีสุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงมากท่ีสุดอนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด ์ตามหลงั
มาจากเมืองเจนีวา 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองซูริกน าท่านชม ยา่นใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงาม
จากยคุศตวรรษท่ี 19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเคี้ยวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีก
ทั้งรายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆอยา่ง ยา่นการคา้ Bahnhofstrasse ซ่ึงถือเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ี
หรูหราและมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากท่ีสุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด ์จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมืองหรือ 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  CROWN PLAZA HOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่แปด (8) ซูริก - น ้าตกไรน์ -  สนามบินซูริค  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่น าท่านชม น ้าตกไรน์  (Rhien Falls) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)  
เป็นน ้าตกท่ีเกิดจากแม่น ้าไรน์  เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป อยูร่ะหวา่งเมืองเลก็ๆช่ือ Neuhausen am 
Rheinfall กบั เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
น ้าตกกวา้ง 150 เมตร  สูง 23 เมตร ในฤดูหนาวมีกระแสน ้ าไหล 250 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที ในฤดูร้อนมี
กระแสน ้าไหล 700 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากนั้นได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เท่ียวบินท่ี TG 971 

วนัที่เก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 
05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

29 เม.ย. – 7 พ.ค. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

6 -14 พ.ค. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

 13 – 21  พ.ค. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

20 – 28  พ.ค. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

3 – 11  มิ.ย. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

10 – 18  มิ.ย. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

17 – 25  มิ.ย. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

8 –  16  ก.ค. 65 129,900 129,900 124,900 119,900 30,000 

12–  20  ส.ค. 65 129,900 129,900 124,900 119,900 30,000 

16–  24  ก.ย. 65 125,900 125,900 120,900 115,900 30,000 

7 –  15 ต.ค. 65 129,900 129,900 124,900 119,900 30,000 

14–  22 ต.ค. 65 129,900 129,900 124,900 119,900 30,000 

 



 

GRAND SWITZERLAND 9 DAYS  (TG) แกรนดส์วิตเซอร์แลนด ์9 วนั (พิชิต 3เขา)              22 | P a g e  

 

 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุท้ังหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 10 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
6. ค่า PCR-TEST  72 ชม.ก่อนขึ้นเคร่ืองออกจากประเทศไทย 
7. ค่า PCR -TEST และโรงแรมท่ีพกั 1 คืน เดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย  

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นัง่บนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท 

แลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้ง

เป็นผูร้อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ 

เป็นผูก้  าหนด 
4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นั
สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้อง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ัง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
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2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 
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ใบกรอกรายละเอยีด เพ่ือขอวซ่ีา 
(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษทุกช่องนะครับ จะต้องน าไปท าคิวย่ืนวีซ่า) 

ช่ือโปรแกรมทัวร์ ........................................................................เดินทางวันท่ี ...................................................................... 
1. Surname (นามสกลุผูย้ื่น) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. First name (ชื่อแรกผูย้ื่น) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. นามสกลุ ก่อนสมรส / หรือ นามสกลุเดิมก่อนเปล่ียนใหม่ ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

10. Occupation (อาชีพผูย้ื่น) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Name of Company / School (ชื่อสถานท่ีท างาน/โรงเรยีน ผูย้ื่น)  ………………………………………………………………………… 

12. Company/School address (ที่อยู่สถานท่ีท างาน/โรงเรยีน ผูย้ื่น)  …………………………………………………………………………. 

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

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

14. Postal code (รหสัไปรษณียท์ี่ท  างานผูย้ื่น) ………………………………………………………………………………………………………… 

15. Home address (ที่อยู่บา้นผูย้ื่น) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Mobile/โทรศพัทม์ือถือ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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17. Postal code (รหสัไปรษณียบ์า้นผูย้ื่น) …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Country (ประเทศ)  Date of issue วนัท่ีไดร้บัวซี่า  Date of Expiry วนัหมดอายวุซีา่ 

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

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

 

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

ถา้ใช่ ระบวุนัท่ีบนัทึกลายนิว้มือ ………………………………………………….. 

20. ระบหุมายเลขวีซา่เชงเกน้ล่าสดุ (ถา้ม)ี ………………………………….……………………………….……………………………….……………. 
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