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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอ่ิม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารข้ึนช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยโุรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยโุรป 

ขึ้น 2 เขา จุงฟราว และ แมทเทอร์นฮอน  

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
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เจาะลึกเมืองสวยสวติเซอร์แลนด์  
 

ไฮไลน์ของโปรแกรมทัวร์ 
 
 
 

เมือง Zermatt  
เมืองปลอดมลพษิที่ดทีี่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ 

 

น่ังรถไฟสาย Glacier Express 
อีกหน่ึงเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
น่ังรถไฟสาย Bernina Express  

รถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของสวติเซอร์แลนด์ เปิดบริการมากกว่าหน่ึงศตวรรษ 
 

ชมกรุง Bern (Unesco) 
เมืองมรดกโลก หลวงของสวติเซอร์แลนด์ 

 

วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองซูริค – กรุงเบิร์น – เมืองโลซานน์ – เมืองมงเทรอซ์ -   EDEN PALACE AU LAC 

3 เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ 
– เมืองเซอร์แมท    

BEST WESTERN PLUS 
ALPEN RESORT 

4 รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – เมืองอนัเดอร์แมท – เมืองลูกาโน่ – ทะเลสาบโคโม่ – 
เมืองซอนดริโอ    

GRAND HOTEL  
DELLA POSTA 

   5 เมืองซอนดริโอ – เมืองทิราโน่ – รถไฟ Bernina Express – เมืองอินเทอลาเกน้   
   

CARLTON EUROPE 
HOTEL 

6 เมืองกรินเดอวาลด ์– ยอดเขาจุงเฟรายอค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น –  
เมืองอินเทอลาเกน้     

CARLTON EUROPE 
HOTEL 

7 เมืองอินเทอลาเค่น – สนามบินซูริค   - -  

8 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -  
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ชมเมือง Colmar / Riquewihr / Strasbourg 
เมืองสวยของฝร่ังเศส ตดิอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของโลก 

 
ยอดเขา Matterhorn (Unseen) 

หมู่บ้านชาเลต์สวสิที่ตัง้อยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ สวยยังกับสรวงสวรรค์  
 

ยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe 
มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป  

 

กาํหนดการเดนิทาง    
พฤษภาคม  12-19  /  26 – 2 ม.ิย. 
มิถุนายน  9-16  /  23-30    
กรกฎาคม  14-21  /  22-29   
สิงหาคม  12-19  /   25 – 1 ก.ย. 
กนัยายน   8-15  /  21-28 

  

20.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร  

00.35 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบิน เมืองซูริค ( Zurich) ประเทศสวติเซอร์แลนด์   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ 
09.00 น.     นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) 
    (ระยะทางประมาณ 124 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
  นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่จน

ไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา 
ซ่ึงท่ีจุดน้ีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง 

  นาํท่านชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี  สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นเดินทางเขา้สู่ยา่น 
มาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า ซ่ึงปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอด

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัทีส่อง (2) เมืองซูริค – กรุงเบิร์น – เมืองโลซานน์ – เมืองมงเทรอซ์ - เทีย่ง คํ่า 
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มลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิง่ผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า แก่อายกุวา่ 200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี เขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้าน
ภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นาํคณะชมนาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น  อายกุวา่ 800 
ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชม มหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รัทฮาวน์ และกรุง
เบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีนํ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป 

   
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
 
13.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 
    (ระยะทางประมาณ 101 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 

นาํท่านชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ มหาวหิารนอร์ทเทรอ  ชมทะเลสาบเลอมอง ( Lac Leman) 
ชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามบริเวณทะเลสาบเลอมอง มองไปฝ่ังตรงขา้มเห็นเทือกเขาแอลป์ทอดเป็น
แนวยาว และถา้วนัไหนแดดดีก็จะไดเ้ห็นทิวเขาท่ีมีหิมะสีขาวโพลนปกคลุมบนยอด ประกอบ
กบัภาพทอ้งนํ้าท่ีใสสะอาด มีทั้งหงส์ขาวและเป็ดนอ้ยแหวกวา่ยไปมาสบายใจสบายตายิง่นกั 
นาํท่านเดินทางสู่ ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรติ ( Le Pavillon Thailandais) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใน
สวนสาธารณะเดอนองตู ( Parc du Denantou) ศาลาจตุรมุขท่ีมีความกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 16 เมตร หนกั 27 ตนั ทาํจากไมส้ักและไมเ้น้ือแขง็ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อ
สะทอ้นเอกลกัษณ์ไทยในต่างแดนแห่งน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อฉลองวโรกาสท่ีราชกาลท่ี ๙  ทรง
ครองราชยค์รบ 60 พรรษา และฉลอง 75 ปีความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทย 
สวติเซอร์แลนดเ์ม่ือปี พ.ศ. 2549 สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และเมืองโลซานน์ 
โดยใหก้รมศิลปากรเป็นผูรั้บผดิชอบ การออกแบบและก่อสร้าง ซ่ึงหลายส่วนของศาลาไทยได้
ก่อสร้างสาํเร็จรูปจากกรุงเทพฯ แลว้จึงส่งไปสวติเซอร์แลนด ์ทางเรือ โดยมีช่างฝีมืออีก 13 คน
ไปทาํงานกนัต่อ ณ สถานท่ีจริงจนเสร็จเรียบร้อย เปิดใหส้าธารณชนไดช้มอยา่งเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2550 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทย
อยา่งเป็นทางการ ท่ีสวติเซอร์แลนดเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552) 

 
    นาํท่านเดินทางสู่  เมืองมงต์เทรอซ์ (Montreux) 
    (ระยะทางประมาณ 31 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ริเวยีร่าแห่ง
สวติเซอร์แลนด ์
 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
   พกัค้างคืน ณ  EDEN PALACE AU LAC MONTREUX หรือระดับเทยีบเท่า 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ (Tasch) 
    (ระยะทางประมาณ 138 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) 
  นาํท่านนัง่รถไฟต่อไปยงั เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ 

เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  
ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร ( 5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์
ของสวติเซอร์แลนด ์ อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีร้านคา้มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนกั
สกีจากทัว่โลก 

   
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
 
13.00 น. นาํท่านสู่ สถานีเคเบิล้คาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผสักบัความงดงามของยอด

เขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของ
เทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นัง่ได ้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนั
กวา้งไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาวท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกบั
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร       สูงกวา่ยอดเขา
จุงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต ์บลงัก ์ชมถํ้านํ้าแขง็ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในสวสิ ถ่ายรูปกบั
รูปแกะสลกันํ้าแขง็ท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้ัมผสัอยา่งจุใจ 
นาํท่านกลบัสู่เมืองเซอร์แมท อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผอ่นในเมือง
ปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
    พกัค้างคืน ณ  BEST WESTERN PLUS ALPEN RESORT หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านนัง่รถไฟสายกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนท่ีวิง่ชา้ท่ีสุดในโลก วิง่

ผา่นภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงคส์ะพาน หุบเหว ผา่นสวสิแกรนด์
แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ย
ธารนํ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์ จนเขา้สู่
เมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) 

วนัทีส่าม (3) เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
พาราไดซ์ – เมืองเซอร์แมท 

เช้า เทีย่ง คํ่า 

วนัทีส่ี่ (4) รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – เมืองอนัเดอร์แมท – เมืองลูกาโน่ –  
ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซอนดริโอ 

เช้า เทีย่ง คํ่า 
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หมายเหตุ            *** รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์เพรสจะทาําการปิดปรับปรุงเพือ่ซ่อมแซมใน
วนัที ่ 23 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2560 ดังน้ั นนสําหรับคณะทีเ่ดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวจะใช้
รถไฟขบวนปกติเดินทางแทน *** 

   
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
 
13.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม (Lake Como) 

(ระยะทางประมาณ 137 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) 
เดินทางผา่นเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ จนเขา้สู่เขต ทะเลสาบโคโม ไดช่ื้อวา่เป็น
ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ 
เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่ง
น้ีผา่นเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศท่ีเรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนยร์วม
ชนชั้นสูงและบุคคลมีช่ือเสียงของยโุรป 
 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซอนดริโอ (Sondrio) 
(ระยะทางประมาณ 67 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 
เมืองท่ีเคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ         ภายหลงัถูกผนวกรวมอยูก่บัอาณาจกัร
ลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
    พกัค้างคืน ณ  GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทริาโน่ (Tirano)   

(ระยะทางประมาณ 42 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
 จุดเร่ิมตน้ของรถไฟท่องเท่ียวสาย Bernina Express ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนดเ์ป็น

เวลากวา่หน่ึงศตวรรษมาแลว้ท่ีเปิดใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
 นาํท่านนัง่รถไฟสาย Bernina Express ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอด

ทั้งปี ผา่นหุบเหว ลาํธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้
วงกลมท่ี BRUSIO ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก สัมผสักบั อีกหน่ึงความประทบัใจและความ
ทรงจาํในประสบการณ์ท่ีหาชมไดย้าก     เดินทางถึง เมืองซังต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมืองตาก
อากาสฤดูหนาวท่ีแสนสงบ 

 

วนัทีห้่า (5) เมืองซอนดริโอ – เมืองทริาโน่ – รถไฟ Bernina Express –  
เมืองอนิเทอลาเก้น   

เช้า เทีย่ง คํ่า 
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12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (Interlaken) 
 (ระยะทางประมาณ 292 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) 
 เมืองหลวงของ แบร์นเนอร์-โอเบอร์ลนัด ์ช่ือของเมืองมาจากทาํเลท่ีตั้ งของ 2 ทะเลสาบ 

Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั     อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่ง
การพกผัอ่น ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 
     (ระยะทางประมาณ 21 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

 จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขายงูเฟรา (ในปี 2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา 
เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป) รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ  
JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขายงูเฟราท่ีมีความสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึง
ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารนํ้าแขง็
ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปเพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการเล่นหิมะใน
ลานกวา้ง SPHINX จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร 
ชมถํ้านํ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ้าแขง็ลึกกวา่ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธาร
นํ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย
ละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควร
พลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยท่ีทาํการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป 
 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 
 
13.30 น. นาํท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ้ าเส้นทางเดิม       เส้นทางแสนสวยผา่นหมู่บา้น

เวงเกน้ เมืองปลอดมลพิษท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ เดินทางถึงหมู่บา้นเลาเทรอบรุนเน่น 
    
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (Interlaken) 
 (ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 

วนัทีห่ก (6) เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น –  
เมืองอนิเทอลาเก้น 

เช้า เทีย่ง คํ่า 
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 อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านคา้, บา้นแบบชาเล่ตส์ไตล ์และอิสระให้
ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของสวสิอาทินาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู ของท่ีระลึก และชอ้คโกแลต 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูพเิศษ ชีสฟองดู 
    พกัค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
10.00 น.  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค มีเวลาใหท้่านไดท้าํ Tax Refund คืนภาษี 
13.30 น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

05.30 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
 
 

กาํหนดการเดนิทาง    
พฤษภาคม  12-19  /  26 – 2 ม.ิย. 
มิถุนายน  9-16  /  23-30    
กรกฎาคม  14-21  /  22-29   
สิงหาคม  12-19  /   25 – 1 ก.ย. 
กนัยายน   8-15  /  21-28 

  
 

อตัราค่าบริการ  ราคารวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  97,900.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  (มีเตยีง) ราคาท่านละ  91,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (มีเตยีง) ราคาท่านละ  85,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  81,900.- 
พกัห้องเดีย่ว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 18,000.- 
ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 

วนัทีเ่จ็ด (7) เมืองซูริค – สนามบิน เช้า - - 

วนัทีแ่ปด (8) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) เดก็     หักท่านละ 16,000.- 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยืน่วซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทาง 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีนํ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีกาํหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่าน้ัน)  

 
 
 
 

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว  
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ  

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นกาํลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการชาํระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล  
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด)  
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วนั    ยดึเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วนั     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์  
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
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เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต  
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการยืน่วซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมยืน่วซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที่ 
เกดิขึน้(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
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ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่สาํหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได้ เผือ่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 

กรณหีากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์  ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั  จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด  และไม่มีอ่าง

อาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม  ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

นํา้หนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึน้เคร่ืองได้ สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมี
นํ้าหนกัไม่เกิน 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)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
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1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน  

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว ) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเงื่อนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศสวติเซอร์แลนด์ 1 ชุด 
ใช้เวลายืน่วซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัทําการ) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มอืด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จาํนวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  และ
ไม่ซ้ํากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. สําเนาสูติบัตร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีสมุดเงินฝาก ( เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจาํแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลงั 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนเงินไม่
ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัทีย่ืน่วซ่ีา
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อืน่ จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 
 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษัท
ทัว่ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพือ่เดินทางท่องเทีย่ว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน  

 (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 

กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
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ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 
กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํท่ีสาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ใหเ้ด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง  

 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 
 
 

 
 
 
 


