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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
22.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประต ู3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือ เรียกส้ันๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าม
น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดง
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – เบตเมอราล์พ – อินเทอลาเก้น 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซูริค (Zurich) โดยเท่ียวบินท่ี TG 970 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 45 นาที)  
07.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน “Kloten International Airport” เมืองซูริค (Zurich) ประเทศ
 สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ 
 ศุลกากรแลว้ น าท่านออกเดินทางเขา้สู่บริเวณเขต อเล็ทซ์อรีน่า “Aletsch Arena” แลว้ตรงไปที่สถานี กระเช้าเมือง 
 เบทเท่น “Betten BAB Station” (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านโดยสารกระเชา้ขึ้นสู่ เมืองเบททเมอร์แอลป์ “Bettmeralp” เมืองแสนสวยปลอดมลพิษ (ใช้รถไฟฟ้าท้ังเมือง)  
 ท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าท่านเดินเล่นชมเมือง ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาท่ีมีระดบั 
 ความสูงกว่า 3,000 เมตร กว่า 30 ยอด ของเทือกเขาแอลป์ไดจ้ากจดุชมวิวของตวัเมือง ในตวัเมืองจะมีร้านคา้ต่างๆ มากมาย 
 คอยบริการนกัท่องเท่ียว จากนั้นพาท่านเดินเทา้กนัอีก ชมวิวยอดเขา ณ จุดชมวิว “Bettmerhorn” ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ี 

สามารถมองเห็นความงามของธารน ้าแขง็ อเลิท์ซ กลาเซียร์ “Aletsch Glacier” ท่ี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน ้าแขง็ ของเทือกเขาแอลป์ทั้งยโุรป 
และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย (หากอากาศเปิดท่านจะสามารถมองเห็นธารน ้าแขง็ไดอ้ยา่งชดัเจน) อิสระใหท้่านไดช่ื้น
ชมความงามของจดุชมวิว “Bettmerhorn” และ อเลท์ิซ กลาเซียร์ “Aletsch Glacier” 
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หลงัจากชมวิวและเก็บภาพบรรยากาศกนัอยา่งเตม็ท่ีแลว้ พาท่านลงจากเขาแลว้ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอลาเก้น 

(Interlaken) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆ แต่มีความส าคญัจนนกัท่องเท่ียว

ตอ้งมาเยือน เพราะเป็นปากทางสู่ สวิสแอลป์ “Swiss Alps” อนัเป็นเส้นทางสู่ ยอดเขายูงเฟรา “Jungfraujoch” 

สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดของยโุรป เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ตั้งอยูร่ะหว่างสองทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีรวมกิจกรรม

นกัท่องเท่ียวภูเขาทั้งยงัมีโรงแรม และรีสอร์ทมากมาย  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) อนิเทอลาเก้น – เลาเทอร์บรูนเน่น – เมอเรน – หมู่บ้านกมิเมอวาลด์  
 เลาเทอร์บรูนเน่น – อินเทอลาเก้น 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรูนเน่น (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  
 20 นาที) เป็นเมืองเลก็ๆบนหุบเขา ท่ีไม่วุ่นวาย เป็นเมืองเงียบๆ ในหุบเขาท่ีน่ารักเมืองหน่ึง จากนั้น น าท่านนัง่เคเบิ้ลคาร์  
 สู่ สถานีกรุทช์แฮล์ป “Grutschalp” จากนั้นเปล่ียนเป็นนัง่รถรางเพื่อไปยงั หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บา้นแบบ 
 ชาเลต่ส์วิส ท่ีตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาแอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นท่ีคนสวิสฯต่างบอกว่าท่ีน้ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดี 

ทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบงั ท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือ หมู่บ้านเมอเรน (Murren) คือ ยอด
เขาไอเกอร์ “The Eiger” ยอดเขาเมิน้ส  “The Monch” ยอดเขายุงค์ฟราว “The Jungfrau” หากมาในช่วง 
ดอกไมผ้ลิ เมษายน  – สิงหาคม ท่านจะพบกบัดอกไม ้ป่า และดอกไมท่ี้ถูกปลูกประดบัไวต้ามบา้นเรือนสวยงามย่ิงนกั และ
หมู่บ้านเมอเรน (Murren) ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์ จึงยงับริสุทธ์ิย่ิงนกั  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัอาหาร น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยงั หมู่บ้านกมิเมอวาลด์ (Gimmelwald) ซ่ึงระยะทางเดิน เพียง 30 
นาที แต่ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามย่ิงนกั ใชเ้วลาเดินเลน่ถ่ายรูปราวๆ 1 ชัว่โมง จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ หมู่บ้านเมอเรน 
(Murren) แลว้ลงสู่ เมืองเลาเทอร์บรูนเน่น (Lauterbrunnen) จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเทอลาเก้น 
(Interlaken) อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกจากสวิตเซอร์แลนดก์นัอยา่งจใุจ 

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

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) อนิเทอลาเก้น – อพัเพนเซลล์ – ยอดเขาอเีบนนาลพ์ – เซนต์มอริทซ์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัเพนเซลล์ (Appenzell) (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
 เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา ทิวทศัน์งดงามน่าประทบัใจ บา้นท่ีน่ีหลงัเลก็ๆ น่ารักมาก เพราะทุกๆหลงัทาสี วาด 
 ลวดลายอยา่งสวยงาม เช่น บา้นหลงัท่ีเป็นร้านขายยาก็มีการวาดรูปสมุนไพรต่างๆ ไวท่ี้ตวับา้น แต่เอกลกัษณ์ของบา้นใน 
 สไตล ์เมืองอัพเพนเซลล์ (Appenzell) อยูท่ี่การน าเศษไมช้ิ้นเลก็ๆ มาตกแต่ง คลา้ยๆ เกลด็ปลา  
 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หุบเขาอีเบนนาลพ์ “Ebenalp” (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที)  

หุบเขาดา้นตะวนัออกของ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เส้นทางท่ีผา่นเขา้ไปยงัผา่นป่าไมท่ี้มีพ้ืนท่ีสวยท่ีสุดของ 
Alpstein เดินผา่นท่ีราบสูง ชมธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไปพืชพนัธ์ุนานาชนิดในเทือกเขาแอลป์ จนถึงสถานี Cable 

Car Ebenalp น าท่านขึ้นเคเบิล้คาร์สู่ ยอดเขาอีเบนนาลพ์ “Ebenalp” สัมผสับรรยากาศบนยอดเขาอนัเงียบสงบ ใน
วนัท่ีทอ้งฟ้าเปิดจะเห็นชาวสวิสมากระโดนร่มกนัจากบนยอดเขาน้ี จากนั้น พาท่านเดินต่อไปท่ีไฮไลท์ของเราท่ี โรงแรม 
Aescher หน่ึงในภาพโปสการ์ดของสวิส ท่ีถูกเผยแพร่มากท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่นภูเขา Appenzellerland โรงแรมน้ีมี
ลกัษณะพิเศษต่างจากท่ีโรงแรมโดยทัว่ไป ซ่ึงท าให้นกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก คือตวั โรงแรม 
Aescher นั้นจะตั้งอยูริ่มหนา้ผา บนภูเขาสูง 1,454 เมตร จะเก็บภาพบรรยากาศ หรือเดินเล่นบริเวณริมเขา หรือจะนัง่ทาน
กาแฟชมวิวสวยๆ มีเวลากนัอยา่งเตม็ท่ี จนไดเ้วลากลบัสู่ Cable Car เพื่อลงสู่ดา้นล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 168 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เมืองรีสอร์ทฤดูหนาวท่ีมีช่ือสียงมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ตั้งอยูใ่น หุบเขาเองกาดีน “Engadine Valley”  
 รัฐเกราบึนเดน (Graubunden) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) บนระดบัความสูงประมาณ 6,000 ฟุต 

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


      The Best of the Alps 10 Days TG Jun 2020 6 of 14 
 

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

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 เหนือระดบัน ้าทะเล เมืองน้ีถูกโอบลอ้มไปดว้ย เทือกเขาแอลป์ “The Alps” โดยใกล ้ๆ ทางทิศใตมี้ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า
 จากนั้น น าท่านชม เมืองเซนต์มอริทซ์ (St. Moritz) สัมผสัวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขา และตวัเมือง หรือชอ้ปป้ิง 
 จบัจ่ายซ้ือของบนถนนยา่นการคา้ของ เมืองเซนต์มอริทซ์ (St. Moritz) ก็ไดเ้ช่นกนั อิสระท่านชมความงดงามของ  
 ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ “St. Moritz Lake” ซ่ึงหากท่านมาในช่วงน้ีจะพบกบัความงดงามของน ้าใสสีเขียวมรกต หรือ 
 จะเดินทอดน่องชมเมืองกนัท่ี จัตรัุสใจกลางเมือง “Plazza da Scoula” ซ่ึงบริเวณใกลจ้ะเป็น ห้องสมุดประจ าเมือง 
 เซนต์มอริทซ์ “St. Moritz Library” และยงัเป็นท่ีตั้งของบรรดาร้านคา้ต่างๆ ซ่ึงท่านอาจมองหาร้านท่ีถูกใจแลว้ส่ัง 
 กาแฟอร่อยๆ สักแกว้ก็ไดเ้ช่นกนั 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Hotel Reine Victoria หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  เซนต์มอริทซ์ – รถไฟสายเบอร์นิน่า – ทีราโน่ (อติาล)ี – โบลซาโน่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟของเซนต์มอริทซ์ “St. Moritz Train Station” เพ่ือนัง่ รถไฟสายเบอร์นิน่า  

“Bernina Express Train” สู่ เมืองทีราโน่ (Tirano) ประเทศอิตาลี (Italy) ซ่ึงเป็นรถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เปิดบริการตั้งแตปี่ ค.ศ. 1990 มีเอกลกัษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาด
กวา้ง  1 เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตูโ้ดยสารชมวิว แบบพาโนราม่า ผา่นเขตใจกลาง เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ท่ีมี
หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่งซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีสวยงามมากของ 
ประเทสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) วิวของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps” น้ี ท่านไม่สามารถชมไดท่ี้ไหน และย่ิง 
Unesco ประกาศให้เป็นมกดกโลกตั้งแต่ฤดูร้อน ปี 2008 ดงันั้น รถไฟสายเบอร์นิน่า “Bernina Express Train” จึง
เป็นหน่ึงประสบการณ์ท่ีท่านไม่ควรพลาด  

14.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) (ระยะทาง 172 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ  

2 ช่ัวโมง)  เมืองท่ีถือว่าเป็นประตสูู่ อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ “Dolomite Nation Park” เมืองโบลซาโน่ 
(Bolzano) เป็นเมืองหลวงของ ภูมิภาคทิโรลใต้ (South Tyrol) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า และ เทือกเขาโดโลไมท์ 
“Dolomite Mountains” ในทางทิศตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งย่ิง เมืองโบลซาโน่ 
(Bolzano) รู้จกักนัทัว่ไปเม่ือคร้ังท่ี  National Geographic ไปถ่ายท าสารคดี การคน้พบซากมนุษยท่ี์ฝ่ังอยูใ่ตหิ้มะ
บนยอดเขาสูงใน แคว้นทโิรล (Tyrol) ของ ออสเตรีย (Austria) และน าร่างนั้นมาไวท่ี้ เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) 

เรียกกนัว่ามนุษยหิ์มะแห่ง โบลซาโน่ (Bolzano) ท่ีเป็นข่าวไปทัว่โลก  น าท่านเดินชมเมืองเก่าท่ีถูกอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี 
งดงามดว้ยจตัรัุส โบสถ ์วิหารหลายแห่ง ชมวิหาร “Duomo” โบสถ์ “Chiesa dei Domenican” และอนุสาวรียท่ี์
จัตุรัสพอีัซซ่า เดลเล แอร์เบ “Piazza delle Erbe” แถบ ถนนคนเดินพอีัซซ่า วัลเตร์ “Piazza Walther” และยา่นอา
เขตโบลซาโน อิสระท่านชอ้ปป้ิงกบัสินคา้แฟชัน่ต่างประเทศ และของท่ีระลึกทอ้งถ่ิน  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Gardenhotel Premstaller Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) โบลซาโน่ – ออร์ติเซ่ – ยอดเขาอลัเป ดิ ซิอูซี – คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 36  กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เมืองแห่ง 
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 ศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบ อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ “Dolomite Nation Park” ท่ีอยูใ่นหุบเขา มีเทือกเขา 
ลอ้มรอบสวยงามย่ิงนกั อิสระท่านพกัผอ่นเพลิดเพลินกบัอากาศอนับริสุทธ์ิ ชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามแปลกตา จากนั้น น า
ท่านนัง่กระเชา้ ขึ้นสู่ ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี “Alpe Di Siusi” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ. 2009 น า
ทา่นชมวิวทิวทศันบ์นทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่ากวา้งใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะไดสั้มผสัความงดงามอนั
ประหลาด มหศัจรรยข์องดินแดน เทือกเขาโดโลไมท์ “Dolomite Mountains” จากมุมสูงรอบดา้น ชมทศันียภาพอนั
ย่ิงใหญ่ของหุบเขา โตรกผา ท่ีมีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนั น าท่านเดินลดัเลาะสู่จดุชมวิวต่างๆ ใหท้่านมีเวลาเก็บ
ภาพสวยๆ อนัประทบัใจ ก่อนท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนั้น นัง่กระเชา้ลงกลบัสู่ดา้นล่าง 

หมายเหต ุ: การน่ังกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อ านวย หรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึน้ได้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพ่ือความปลอดภัย 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านแวะชม ทะเลสาบเบรียส “Braies Lake” (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  

30 นาที) ซ่ึงอยู ่ในเขต อุทยานแห่งชาต ิ“Fanes Sennes Braies Natural Park” เขตป่าสงวนท่ี ใหญท่ี่สุดใจกลาง 
เทือกเขาโดโลไมท์ “Dolomite Mountains” อิสระท่านถ่ายรูป ช่ืนชมความงาม และเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina D’Ampezzo) (ระยะทาง 47 กิโลเมตร ใช้เวลา 
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีอยูใ่น อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ “Dolomite Nation Park” เป็น Best 

of The Alps เพียงแห่งเดียวของ อิตาลี (Italy) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยใชเ้ป็น
สถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Villa Argentina Cortina Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ดชองการเดินทาง (7) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เส้นทางไฮอลัไพน์กรอสกลอ็กแนร์ (ออสเตรีย)  
 เซนต์วูฟกงั 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) โดยผา่นเส้นทางใน อุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น  
 “Hohe Tauern National park” อุทยานแห่งชาติท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ในทวีปยโุรป และในเขต เทือกเขาแอลป์  
 “The Alps” และในขณะเดียวกนัยงัเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ประเทศออสเตรีย (Austria) อีกดว้ย โดย 
 ช่ือเสียงของอุทยานนั้นมาจากเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสวยสุดใน ประเทศออสเตรีย (Austria) ท่ีมีช่ือว่า เส้นทางไฮอัลไพน์ 
 กรอสกลอ็กแนร์ “Grossglockner High Alpine Road” เส้นทางท่ีมี ระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร โดย 
 ถนนสายน้ีถือว่าเป็นถนนท่ีอยูสู่งท่ีสุดในทวีปยโุรป  น าท่านสัมผสัอีกหน่ึงความย่ิงใหญ่ของธรรมชาติ เส้นทางท่ีสวยสุดใน  

ประเทศออสเตรีย (Austria) ท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps”  ท่ีสลบั 
ซบัซอ้น ซ่ึงปกคลุมดว้ยหิมะขาวสะอาดตา และธารน ้าแขง็ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะความย่ิงใหญ่ของ ธารน ้าแข็ง 
ฟรานซ์โจเซฟโฮเฮอ  “Franz Josefs Hohe Glacier” (ระยะทาง 132 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
เป็นธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย (Austria)  
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*** ทั้งนีก้ารเท่ียวเส้นทาง Grossglockner High Alpine Road น้ันขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน *** 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชมความย่ิงใหญ่ของ ธารน ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟโฮเฮอ “Franz Josefs Hohe Glacier”  
 ธารน ้าแขง็ยาว 8 กิโลเมตร หนา 200 เมตร แต่เพราะอุณหภูมิท่ีร้อนขึ้น ท าใหค้วามหนาละลายไป 5 เมตร ต่อปี ความยาว 
 ลดลง 20 เมตรต่อปี อีก 40 ปี หมดแน่ หากมีโอกาสตอ้งรีบไปสัมผสับรรยากาศ และวิวธรรมชาติท่ีสวยงามสุดๆ สมควรแก่ 
 เวลา น าท่านออกเดินทางผา่นบรรยากาศท่ีสวยงามของป่าเขา ไปยงับริเวณ อัพเพอร์ออสเตรีย (Upper Austria) หรือ 
 บริเวณ ซาลส์กัมเมอร์กูท “Salzkammergut Lakes” อนัเป็นท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวริมทะเลสาบมากมาย ปัจจุบนั 

เป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีเตม็ไปดว้ยทะเลสาบกว่า 70 แห่ง ซ่ึงวางตวัเรียงรายโอบลอ้มของเทือกเขา จิตรกรแห่งยคุโรแมนติก 
เป็นกลุ่มแรกท่ีคน้พบความงดงามของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเคยเป็นแหล่งผลิตเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบ เทือกเขาแอลป์ “The 

Alps” แถบน้ี น าท่านเดินทางตอ่สู่ เมืองเซนต์วูฟกัง (St.Wolfgang) (ระยะทาง 184 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ช่ัวโมง) 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Furian  Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) เซนต์วูฟกงั – โอเบอทรอน – ถ า้น ้าแข็งดัคชไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอทรอน (Obertraun) (ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) จดุแรก 
 เดินทางสู่ สถานีคริปเปนสไตน์ “Krippensteinbahn” เพื่อน าท่าน นัง่กระเชา้ลอย ฟ้าขึ้นสู่ จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด 
 จุดหน่ึงของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ท่ีเรียกกนัว่า “Five Finger Viewpoint” ท่ีระดบัความสูง 2,100 เมตร 
 จากระดบัน ้าทะเล จากนั้น สัมผสัสุดยอดของการเดินทางคร้ังน้ีคือ การเขา้ชม ถ า้น ้าแข็งดัคชไตน์ “Dachstein Ice  

 Cave” หน่ึงในถ ้าท่ีสวยงามมากของ ประเทศออสเตรีย (Austria) มีอายเุก่าแก่ตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ ดว้ยทางเดินภายในถ ้า 
 ท่ียาวเกือบ 1 กิโลเมตร ซ่ึงท่านจะต่ืนตากบัห้องโถงต่างๆ ท่ีมีหินงอกหินยอ้ยเป็นแทง่น ้าแขง็ตามธรรมชาติ มิใช่เป็นหินปนู 
 เหมือนถ ้าทัว่ไป โดยเฉพาะ Ice Palace และ Ice Chaple ซ่ึงถือว่าเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีน่ามาเยือนแห่ง 
 หน่ึงของ ประเทศออสเตรีย (Austria)  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินเขา้สู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) อิสระท่าน 
 ชม เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีตั้งอยู ่ริมทะเลสาบที่สวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียน 
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 ให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภาพของหมูบ่า้นท่ีมีเทือกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัท่ีงดงามราวภาพวาด คือ ภาพท่ีถูก 
 เผยแพร่ไปมากท่ีสุดของ ประเทศออสเตรีย (Austria) และเป็นเมืองท่ีมีเหมืองเกลืออายเุก่าแก่ท่ีสุด และเมืองท่ีมีอายกุว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 4,500 ปี เชิญท่านพกัผอ่นอยา่งจใุจกบัความสวยงามของบา้นเรือนท่ีเรียงรายอยูริ่มทะเลสาบรายลอ้มดว้ยขนุเขา สมควรแก่
 เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15  
 นาที)  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Trend Salzburg West Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) ซาลส์บูร์ก – มิวนิค – กรุงเทพฯ  
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค “Munich International Airport” (ระยะทาง  
 184 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 925 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 40 นาที) 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  

 (Bangkok) 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 าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่       ท่านละ 105,900.- บาท ลดเหลือ 99,900.- บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ท่านละ 102,900.- บาท ลดเหลือ 96,900.- บาท    
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน   ท่านละ   97,900.- บาท ลดเหลือ 91,900.- บาท    
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)    ท่านละ   28,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ   14,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซูริค // มิวนิค – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  
8. อาหารเมนูระดับ มาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารค ่า 6 มื้อ 
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 ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 

6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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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 าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 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 ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

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  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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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 และอดัจากร้านถ่ายรูป 

 เท่านั้น (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
บตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

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

*** เอกสารต้องมีอายไุม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาสวสิเซอร์แลนด์ VFS ตั้งอยู่ที่ อาคารจามจุรีช้ัน 4 (อยู่เยื้องวดัหัวล าโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง............................................................................ เบอร์ติดต่อ.......................................................................... 

โปรแกรม......................................................... ก าหนดการเดินทาง................................. ราคา...................................... 

E-mail: ............................................................................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
 
สมาชิกผูร่้วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม 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/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

