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HIT… อยากชวนท่านเที่ยว … 
เสน้ทาง 

The Best of Switzerland 
ดทีี่สุดของเสน้ทาง .... สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
 

19 กันยายน / 10 ตุลาคม 2563 
29 พฤศจกิายน / 3 , 26 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


         The Best of Switzerland TG 8 Days Sep-Dec 2020   Page 2 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่า้นเมอร์รทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

Map of Switzerland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


         The Best of Switzerland TG 8 Days Sep-Dec 2020   Page 3 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่า้นเมอร์รทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ  
22.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  

 ประต ู3 แถว D เคานเ์ตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน100ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิร์น – ดาวอส – เซนต์ มอริทซ์ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซูริค (Zurich) โดยเท่ียวบินท่ี  TG 970 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 45 นาที) 
07.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน “Kloten International Airport” กรุงซูริค (Zurich) ประเทศ 
 สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ 
 ศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็น 
 เมืองท่ีอยูเ่กือบใจกลางประเทศ ผา่น ทะเลสาบลูเซิร์น “Luzern Lake” ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา  
 มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม น าท่านชม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน “The Lowendenkmal” เป็นอนุสาวรียท่ี์ 
 ตั้งอยู ่ใจกลางเมืองซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา  ออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส ท่ีเสียชีวิตไปในระหว่าง 
 การต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ ในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 จากนั้นไปชม สะพานวหิาร “Chapel  

 bridge” ซ่ึงขา้ม แม่น ้ารอยซ์ “Reuss River” เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ 
 ประวติัศาสตร์ของเมือง เป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า ท่ีจัว่แต่ละ 
 ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปี  
11.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 210 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
 น าท่านชม เมืองดาวอส (Davos) เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของนกัสกีจากทัว่มุมโลก ซ่ึงท่านจะไดช่ื้นชมและไดพ้กัผอ่น 

 กบับรรยากาศอนัสวยงาม เตม็ไปดว้ยหุบเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอริทซ์  
 (St. Moritz) (ระยะทาง 79 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองรีสอร์ทฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงมาก 
 ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ตั้งอยูใ่น หุบเขาเองกาดีน “Engadine Valley” รัฐเกราบึนเดน (Graubunden) บนระดบั 

 ความสูงประมาณ 6,000 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล เมืองน้ีถูกโอบลอ้มไปดว้ย เทือกเขาแอลป์ “The Alps” โดยใกล้ๆ  ทาง 
 ทิศใตมี้ ยอดเขาพซิ เบอร์นิน่า  
 18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Laudinella Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เซนต์มอริทซ์ –รถไฟสายเบอร์นิน่า – ทีราโน่ (อติาล)ี – ลูกาโน่ (สวิตฯ)  
07.00 น.      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟของเซนต์มอริทซ์ “St. Moritz Train Station” เพื่อนัง่ รถไฟสายเบอร์นิน่า  
 “Bernina Express Train” เป็นรถไฟด่วนพิเศษสีแดงสด แบบตูโ้ดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผา่นเขตใจกลาง 
 เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง 
 ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีสวยงามมากของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) วิวของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps” น้ี  
 ท่านไม่สามารถชมไดท่ี้ไหน และย่ิง Unesco ประกาศให้เป็นมกดกโลกตั้งแต่ฤดูร้อน ปี 2008 ดงันั้น รถไฟสายเบอร์นน่ิา  
 “Bernina Express Train” จึงเป็นหน่ึงประสบการณ์ท่ีท่านไม่ควรพลาด ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ จนถึง เมืองทีราโน่  
 (Tirano) เมืองเลก็ๆ ทางตอนเหนือของ ประเทศอิตาลี (Italy) เป็นเมืองชายแดนระหว่าง ประเทศอิตาลี (Italy) และ 
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 

14.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินกลบัเขา้สู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) โดยจุดหมายอยูท่ี่ เมืองลูกาโน่ (Lugano)

 (ระยะทาง 177 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองทางตอนใตสุ้ดของ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)  
 เป็นเมืองตากอากาศท่ีถูกโอบกอดโดยเทือกเขา และทะเลสาบอนัเป็นบรรยากาศท่ีสุดแสนสบาย โดยระหว่างทางน าท่าน 

 แวะชอ้ปป้ิงกนัท่ี  ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท “Fox Town Outlet” เป็นศนูยร์วมร้านคา้กว่า 160 ร้าน เช่น ผลิตภณัฑเ์คร่ือง 

 หนงั, รองเทา้, กระเป๋า, อุปกรณ์กีฬา และแฟชัน่แบรนดแ์นมช่ือดงั อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ส าหรับท่านท่ี 

 ไม่ชอบการชอ้ปป้ิง บริเวณ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท “Fox Town Outlet” แห่งน้ียงัมีซุปเปอร์มาเก็ตช่ือดงั Coop ท่าน 

 สามารถเลือกซ้ือผลไม,้ ขนม หรือช็อคโกแลตต่างๆ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano)  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Continental Park Hotel หรือเทียบเท่า 

 

หมายเหตุ  คืนนีข้อความกรุณาทุกท่านจัดเตรียมเส้ือผ้าและของใช้ท่ีจ าเป็น ส าหรับพักค้างคืนท่ีเมืองเซอร์แมท 1 คืน 
* * แยกใส่กระเป๋าแฮนด์แบ็คใบเลก็ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เก็บไว้บนรถบัส * * 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ลูกาโน่ – แทสซ์ – น าท่านขึน้สู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรท – เซอร์แมท 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) (ระยะทาง 184 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่าท่ีใครจะ 

 ไป เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ก็ตอ้งมาขึ้นรถไฟท่ีเมืองน้ี น าท่านเปล่ียนนัง่รถไฟเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  

 เมืองเลก็ๆ หรือ จะเรียกว่าเป็นหมู่บา้นก็ว่าได ้เป็นเมืองในออ้มกอดของขนุเขาทางตอนใตข้องประเทศ อยูสู่งกว่าระดบั  
 น ้าทะเล 1,600 เมตร มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี  เป็นเมืองท่ีเป็น Car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัว่ิง  มีเพียง 

 จกัรยาน บริการรถมา้ หรือรถคนัเลก็ๆ ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพษิท่ีสวยสุดแห่งหน่ึงของโลก 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหาร น าท่านขึน้สู่ ยอดเขากอร์เนอร์แกรท “Gornergrat” ท่ีใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 30 นาที ซ่ึงท่านจะได ้

 พบกบัความสวยงามอยา่งใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์ หุบเขา หิมะ บา้นเรือน ท่ีสวยงามในมุมกวา้ง และไดช่ื้นชม ยอดเขาไคลน์  
 แมทเทอร์ฮอร์น “Klein Matterhorn” ซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้ม เป็นยอดเขาทรงปิรามิด ท่ีถือไดว่้าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง 

 สวยงาม และมีเสน่ห์ท่ีสุดจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (Switzerland) รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์ 

 ของบริษทัภาพยนตร์ช่ือดงั พาราเมา้ท ์พิคเจอร์ ของฮอลลีวูด้จากอเมริกาอีกดว้ย ให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นหิมะบน 
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 ยอดเขาซ่ึงมีความสูงประมาณ 3,100 เมตร จากระดบัน ้าทะเล กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาแลว้อิสระ 

 ท่านเดินเล่นชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) สัมผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและ 

 ร้านรวงต่างๆ ตบแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม ของท่ีระลึกทั้งหลายก็น่ารัก  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) เซอร์แมท – แทสซ์ – กรูแยร์ – เบิร์น – อนิเทอลาเก้น 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนัง่รถไฟกลบัสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) จากนั้นน าท่านออกเดินทางโดยรถบสัคนัเดิม เพื่อมุ่งหนา้สู่ เมืองกรูแยร์  
 (Gruyeres) (ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา อาคารบา้นเรือน 

 ก็สวยงามตามแบบสวิสแท้ๆ  เป็นเมืองชนบททีน่่าไปเยือน และเป็นแหล่งของการผลิตสวิสชีสอนัเล่ืองช่ือ น าท่านเขา้ชม  
 ลาเมซองดูกรูแยร์ “La Maison du Gruyere Cheese Factory” โรงงานชีสท่ีมีช่ือเสียง ให้ท่านพบกบัการสาธิต 
 วิธีการท าชีสจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นกนัอยา่งละเอียด ตลอดจนเท่ียวชมภายในโรงงานเพื่อคน้พบถึงกรรมวิธีการผลิต  
 หรือท่ีมาของชีส ก่อนออกสู่ทอ้งตลาด  จากนั้นพาทุกท่านไปต่อกนัท่ี ย่านเมืองเก่า “Old City” ชม กีเกอร์บาร์  
 “H.R.Giger Barr" เป็น 1 ใน 25 บาร์ระดบัโลก ท่ีตกแตง่ดว้ยส่ิงท่ีเหมือนกระดูกสันหลงั คดเคี้ยวทัว่ทั้งเพดาน โครง 

 กระดูกและหวักะโหลกทุกตารางน้ิวในร้านจะท าให้คุณจิบชาแกลม้ขนมเคก้ไดอ้ยา่งเจริญอาหารทีเดียว   
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศ 

 สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) แน่นอนตึกเก่าๆ นบัพนัปี ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO  เม่ือมาถึง  
 น าท่านเดินลดัเลาะเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าเบิร์น “Old City of Berne” ท่ีควบคู่กบัร้านชอ้ปป้ิงตลอดเส้นทางระหว่างเดินเขา้ 

 สู่ ยา่นเมืองเก่า เพราะช่ือเมือง กรุงเบิร์น (Bern) แปลว่าหมี ดงันั้นธงประจ าเมืองน้ีเลยเป็นสัญลกัษณ์รูปหมีไปดว้ย เดินไป 

 ไหนมาไหนกจ็ะเห็นธงรูปหมีเตม็ไปหมด และเป็นเมืองท่ีมีบ่อน ้าพุเยอะมาก ทั้งเมืองมีมากกว่า 100 แห่ง บ่อน ้าพุท่ีน่ีสะอาด  
 สามารถด่ืมน ้ากนัไดเ้ลย แลว้กมี็รูปป้ันสวยๆ อายกุว่า 500 ปี ประดบัท่ีบ่อน ้าพุดว้ยเตม็ไปหมด และพลาดไม่ไดท่ี้จะถ่ายรูป 

 ตวัท่านเองให้เห็นฉากหลงัเป็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ “Clock Tower” ส่ิงท่ีโดดเดน่ของเมือง สร้างขึ้นตั้งแตปี่ 1530  
 หอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดขนาดใหญแ่ละมีลกัษณะเป็นประตโูบราณตั้งคร่อมอยูค่ร่ึงถนน และทุกๆ ชัว่โมง ก็จะมีตุ๊กตาสัตว ์

 ออกมาเตน้ระบ า จากนั้นน าท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  
 ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆ แต่มีความส าคญัจนนกัท่องเที่ยวตอ้งมาเยือน เพราะเป็นปากทางสู่ สวิสแอลป์ “Swiss Alps” อนัเป็น 
 เส้นทางสู่ ยอดเขายูงเฟรา “Jungfraujoch” สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดของยโุรป เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)  
 ตั้งอยูร่ะหว่างสองทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีรวมกิจกรรมนกัท่องเท่ียวภูเขาทั้งยงัมีโรงแรม และรีสอร์ทมากมาย  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Hotel City Oberland หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) อนิเทอลาเก้น – ยอดเขายูงเฟรา – อนิเทอลาเก้น 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เร่ิมตน้เชา้น้ี ดว้ยการน าท่านมานัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ขึ้นพิชิต ยอดเขายูงเฟรา “Jungfraujoch”  
 รถไฟขบวนน้ีแหละท่ีจะพาโลดแล่นไปยงัสถานีรถไฟสูงสุดของทวีปยโุรป ก่อนท่ีจะไปหยดุตรงสถานีตน้ทางท่ี เมือง 
 ไคล์เน่ ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) เม่ือมองขึ้นไปจะเห็นยอดเขายูงเฟรา “Jungfraujoch” ตั้งตระหง่านอยู ่

http://www.hit-tour.com/
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 เบ้ืองหนา้ น าท่านเปล่ียนไปขึ้นรถไฟลอ้เฟืองเดินทางจาก ไคล์เน่ ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) ท่ีมีความสูง 2,061  
 เมตร ไปจนถึง ไอเกอร์กลาเซียร์“Eiger Glacier” หรือธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่แลว้แล่นไต่ไปตามไหล่เขาอีกประมาณ 2  
 กิโลเมตร จากนั้นจึงๆค่อยมุดเขา้ไปอุโมงคบ์นเขาก่อนจะหยดุพกัประมาณ 5 นาทีเพื่อให้ผูโ้ดยสารไดป้รับร่างกายอีกคร้ัง 
 เพ่ือให้ชินกบัระดบัความสูงท่ีเพ่ิมขึ้นนอกจากน้ียงัไดจ้อดชมวิวอีก 2 จุดคือท่ี สถานีไอเกอร์วาน “Eigerwald Station”  
 ซ่ึงสูงราว 2,865 เมตร ณ บริเวณน้ีหากวนัไหนอากาศดีจะสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ เมืองกรินเดอร์วาล  
 (Grindelwald), ไคล์เน่ ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg), อินเทอลาเก้น (Interlaken) และ ทะเลสาบทูน  

 “Thun” ไดอ้ยา่งชดัเจนจากนั้นรถไฟแล่นไปจอดอีกคร้ังท่ี สถานไีอเมียร์ “Eimeer Station” ท่ีมีความสูง 3,160 เมตร 
 ส าหรับท่ีบริเวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยธารน ้าแขง็และโขดหินก่อนท่ีรถไฟจะเชิดหนา้แล่นต่อไปยงัสถานีท่ีใกลก้บัทอ้งฟ้ามากท่ีสุด 
 นัน่ก็คือ ยูงเฟรายอร์ค “Jungfraujoch” ซ่ึงมีความสูงถึง 3,454 เมตร 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนยอดเขา 
 หลงัอาหารพาทุกท่านชม ห้องน ้าแข็ง “Ice Palace” ซ่ึงเป็นห้องท่ีสร้างจากน ้าแขง็และจดัแสดงน ้าแขง็แกะสลกัให ้
 สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็30 เมตร สัมผสักบัภาพของ ธารน ้าแขง็ “Alestsch Glacier” ท่ียาวท่ีสุดใน เทือกเขาแอลป์  
 “The Alps” ยาวถึง 22 กิโลเมตรและหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย จากนั้นเดินต่อไปยงัจุดชมวิวแห่งแรก อากาศ 
 ภายนอกหนาวเยน็ ลมหนาวท่ีพดัในบริเวณจุดชมวิวท่ีเปิดโล่งให้นกัท่องเท่ียวไดล้งไปสัมผสักบัหิมะขาวบริสุทธ์ิ จุดชมวิว 
 อีกแห่งเป็นลานกวา้งท่ีท าจากเหลก็ย่ืนออกไปจากตวั อาคาร ภาพท่ีปรากฏต่อหนา้เม่ือกา้วออกจากตวัอาคาร คือยอดเขานอ้ย 
 ใหญ่ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ และท่ีไม่ควรพลาดอีกส่ิงหน่ึงก็คือ การส่งโปสการ์ดภาพทิวทศัน์อนังดงามบนท่ีท าการไปรษณีย ์
 ท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาเดินทางโดยรถไฟลงสู่แผนดินใหญ่ดา้นล่าง โดยเปล่ียน 
 รถไฟกนัท่ี ไคล์เน่ ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) เพลิดเพลินกบัวิวขา้งทางไปเร่ือยๆ กบัธรรมชาติท่ียงัรักษาไวย้งัดีเยี่ยม  
 ทุ่งหิมะตดักบับา้นเลก็ๆ กลางหุบเขา จนกระทัง่ถึง เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grindelwald Grund) จากนั้นน าท่าน 
 กลบัสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ระยะทาง 19 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) อิสระใหท้่าน 
 ไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็นของฝาก 

***เพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระท่านรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 
พกัค้างคืน ณ  Hotel City Oberland หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) อนิเทอลาเก้น – ซูริค  
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน “Kloten International Airport” กรุงซูริค (Zurich) 
 (ระยะทาง 132 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok)  
 และ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคนื 
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี  TG 971  (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง)  
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมือง อนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    86,900 .-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    85,000 .-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    80,000 .-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    24,000 .-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ    12,000 .-    บาท 
 

อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 26 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ      89,900 .-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ      87,900 .-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ      82,900 .-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ      26,500 .-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ      14,000 .-    บาท 

 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทอ่งเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ  
** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. คา่ธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค ่า 4 มือ้ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่าง 
 การ เดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 

5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 

6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 
• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คอื 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
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• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป (ขนาดใบหนา้ 70-80 % ของภาพ) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้าน
 ถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชี

เคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการย่ืนเพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใช้
หนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับบญัชีกระแส
รายวัน) 

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น)ท าหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และ
บตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ VFS ตั้งอยู่ท่ี อาคารจามจุรีช้ัน 4 (อยู่เยื้องวัดหัวล าโพง) 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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318/141 หมูบ่า้นเมอร์รทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมลูภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 

 

http://www.hit-tour.com/
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