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สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ - นั่งรถไฟ 2 สาย (เบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส & กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส) 

เท่ียวสวิสท่ีสุดคุ้ม ขึ้น 3 ยอดเขาดัง กอร์เนอร์กราท ชมแมทเทอร์ฮอร์น – จุงเฟรา Top of Europe และชิลธอร์น 

โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวยุโรป/ นอนโรงแรมเมืองเซอร์แมท 1 คืน/ นอนโรงแรมเมืองอนิเทอร์ลาเก้น 2 คืน 

อาหารเมนูพิเศษ ฟองดูสวิส เมนูประเทศสวิสท่ีไม่ควรพลาด / อาหารเอเชีย (จีน) / เดินทางโดยการบินไทยบินตรง 

   

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

119,900.- 

มัดจำท่านละ 40,000.- 

26 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 29 พ.ค. – 07 มิ.ย. 63 26 ก.ค. – 04 ส.ค. 63 

07 – 16 ส.ค. 63 18 – 27 ก.ย. 63 09 – 18 ต.ค. 63 
20 – 29 พ.ย. 63 04 – 13 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. – 07 ม.ค. 64 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 
 

 

วันที่  (1)  : กรุงเทพฯ  
วันที่  (2)  : กรุงเทพฯ – มิลาน – ดูโอโม่ – โคโม่   
วันท่ี   (3)  : โคโม่ – ทีราโน่ – นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – เซ็นต์ มอริทซ์ 
วันท่ี   (4)  : เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท (พัก 1 คืน) 
วันท่ี    (5)  : เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์  
วันท่ี   (6)  : โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น (พัก 2 คืน) 
วันที่   (7)  : อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้น  
วันที่   (8)  : อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาชิลธอร์น – ลูเซิร์น  
วันที่    (9)  : ลูเซิร์น – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ 
วันที่ (10): กรุงเทพฯ  
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วันที ่(1) กรุงเทพฯ  
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D ประตู 3 
 

วันที ่(2) กรุงเทพฯ – มิลาน – ดูโอโม่ – โคโม่   
 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเท่ียวบิน TG 940 
07.35 น. เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ัน ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่ง

แฟช่ันสำคัญเมืองหนึ่งของโลก 
บันทึกภาพกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่ง
เมืองมิลาน   เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป “วิหาร
ท่ีสร้างเลียนแบบเม่น” / อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอ
เลีย วิตตอริโอ  เอมานู เอ เล  2 (Gallerlia Vittorio 
Emanuele II) ท่านจะได้ ช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์เนม
ม า ก ม าย  อ า ทิ เ ช่ น  LOUIS VUITTON, VERSACE, 
PRADA, TOD’S เป็นต้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ต้ังอยู่บริเวณพรมแดน

ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหนึ่ง นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ 
(Como) ท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาสูงท่ียังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม 
หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาท่ี
สวยงาม มีเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็น
กำแพงธรรมชาติท่ีสร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับ
ดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดปีจึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากท่ัวโลกหล่ังไหลมาท่องเท่ียว
พักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Cruise หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ี  (3)  โคโม่ – ทีราโน่ - นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - เซ็นต์ มอริทซ์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (Tirano) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นเมือง
ชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนรูปทรงอิตาเลียนริม
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ทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่ง
ธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เดินทางสู่สถานีรถไฟทีราโน่ เพื่อนำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (Bernina 

Express) รถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์  
เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ท่ีมี
หิมะปกคลุมตลอดท้ังปีซึ่งเป็นภาพท่ีน่าประทับใจเป็น
อย่างยิ่งสร้างความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง 
จนกระท่ังเข้าสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมือง
ตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศ ฤดูหนาวท่ีแสนสงบ นอกจากนี้
แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานท่ีแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่าน
ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซ็นต์ มอริทซ์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Arte หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (4) เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็น

จุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยม  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่าน นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) ผ่านชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขา

แอลป์ มีท้ังอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคน
ยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งท่ีผ่าน
ใจกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ เซอร์แมท(Zermatt)  เมือง
ตากอากาศท่ีสวยงาม ต้ังอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานท่ีไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถท่ีใช้แก๊สและ
น้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเท่ียว...อิสระกับการเดินเท่ียวชมเมือง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Sonne Zermatt หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี   (5) เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Gornergrat) โดยรถไฟท่ีใช้กลไกเฟืองและโซ่แห่งแรกในสวิส
เพื่อขึ้นไปท่ีโกเมอร์กราทจะใช้เวลาประมาณ 33 นาที ซึ่งเปิดตลอดปีบนยอดสูงถึง 3089 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล หากคุณใช้บริการคุณจะมองเห็นยอดเขา
แอลป์  29 ยอด และท่ีนี่คุณจะพบกับโรงแรมท่ีอยู่สูง
ท่ีสุดบนยอดเขาแอลป์ของสวิส เพื่อชมยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น (Matterhorn) เป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในเทือกเขาแอลป์  (Alps) ต้ั งอยู่ ระหว่างประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี รูปทรงปิรามิดท่ีงดงามต้ังอยู่
บนพื้นท่ี Zermatt ในส่วนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 
และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของอิตาลี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เป็นเมืองแห่งหนึ่งในรัฐโว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้ังอยู่ริมชายฝ่ังด้าน 
 เหนือของทะเลสาบเจนีวา ใกล้กับเมืองโลซาน เมืองท่ี

ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of 
the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะแก่การทำกิจกรรม
แทบทุกฤดูกาล / แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน 
(Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่ง
ในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตท่ีเมืองนี้  
เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองสําคัญ
ทางด้านการศึกษาของสวิส ตามเส้นท่านจะได้เห็นบรรยากาศเมืองริมทะเลสาบท่ีคนสวิสเรียกพื้นท่ีแถวนี้
ว่า สวิสริเวียร่า และเมืองนี้มีความสัมพันธ์กับไทยเรามากเนื่องจากเป็นเมืองท่ีสมเด็จย่าทรงประทับและ
ศึกษาของสมเด็จพระพี่นาง ในหลวงรัชการท่ี 8 และในหลวงรัชการท่ี 9 เมื่อทรงพระเยาว์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Starling Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (6) โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น    
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) ต้ังอยู่บริเวณตอนปลาย
แหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ีมีรูปคล้ายพระจันทร์
ครึ่งเส้ียว ต่อจากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการ
ประชุมนานาชาติ เมืองท่ีต้ังองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การ
การค้าโลก (WTO) นำท่านชมน้ำพุเจทโด (Jet d’ Eau) น้ำพุ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ขนาดใหญ่ท่ีต้ังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ริมทะเลสาบเจนีวา   
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlakan) ต้ังอยู่ท่ีเหนือระดับน้ำทะเล 570 เมตร (1 ,870ฟุต) อยู่

ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของเมืองมักถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม้  อีกท้ังยังเป็นทางขึ้นยอด
เขาท่ีจะทำให้คุณเห็นธารน้ำแข็งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Bellevue หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (7) อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้น 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ท่ี 
มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือ 
ใบไม้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้น
ร ถ ไ ฟ ส า ย จุ ง เฟ ร า บ า ห์ เน น  สู่  ย อ ด เข า จุ ง เฟ ร า 
(Jungfraujoch) ระหว่างการเดินทางรถไฟท่านจะได้ชมวิว
ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงเฟรา
ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเท่ียว
หลายๆ คนบอกว่าท่ีนี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอด
ท้ังปี อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟสู่สถานี เลาเทอร์บรุนเนน (lauterbrunnen) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิน

เทอร์ลาเกน (Interlaken) อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุ่งหญ้ากว้าง
กลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมท้ังมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ท่ี
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของ
สวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต ฯลฯ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Bellevue หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (8) อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเนน – ยอดเขาชิลธอร์น – ลูเซิร์น  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เลาเทอร์บรุนเนน (lauterbrunnen) เพื่อขึ้นกระเช้า

เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ความสูง 2,970 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานท่ีใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James 
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Bond 007 ภาค On Her Majesty’s Secret Service เอกลักษณ์ของท่ีนี่ คือ ร้านอาหาร Piz Gloria 
ภัตตาคาร 360 องศา และมีจุดจัดเป็นนิทรรศการของ James Bond 007 ให้นักท่องเท่ียวสนุกกับ
กิจกรรมต่างๆ ด้านบนนี้   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอด

นิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไป
ด้วยทะเลสาบและขุนเขา ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต 
(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของ
ภูเขาในเมืองท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ใน
ด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตไป
ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง 
/ นำท่าน เดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (Kapellbrucke) ซึ่งเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคา
คลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (Reuss) อายุ
เก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าช้ันนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ 
นาฬิกาช้ันนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย 
นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Astoria Luzern หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ี   (9) ลูเซิร์น – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค  
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 971 
 

วันท่ี   (10) กรุงเทพฯ  
 

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------ 
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อัตราค่าบริการทัวร์สวติเซอร์แลนด ์10 วัน (TG) 
 

 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 900 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
 

เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 40,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   119,900. - 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   117,900. - 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  115,900. - 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   23,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  
การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 

นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สถานฑูตสวิส) 
 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ)  
ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม 
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่า
ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ) ห้ามใส่คอนแท็คเลนส์ แม้เป็นคอน
แท็คเลนส์สายตาก็ไม่ได้ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีชื่อผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ีศึกษา  
 

***หมายเหตุ หากมี Pay Slip ให้แนบยื่นวีซ่าด้วย*** 
 

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement ทัง้สองอย่างนี ้
ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชือ่เจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า ใช้ในกรณรีับรองวีซา่ให้
ท่านอื่น ใช้สกุนเงิน บาท หรือ ยโูร 

- Statement ย้อนหลงั 4 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 
1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า  
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11  

  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 

 

                                 ---------------------------------------------- 
 

 


