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EU 007 GRAND SWITZERLAND 8 D 5 N 
Autume in Swiss 

ชมความงดงามของ 3 ภูเขาสวยแห่งสวสิ  
กลาเซียร์ 3000 , กอนเนอแกร์ต ชมยอดเขาแมตเธอร์ฮอร์น , จุงฟราว  
ซูริค-ซไตน์ แอม ไรน์-น า้ตกไรน์-เบร์ิน-โกล ดู ปิยง-เวเว่ย์-มงเทรอซ์ 

เซอร์แมท-เจนีวา-โลซานน์-อนิเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น 
บนิตรงโดยสายการบนิไทย   ** พร้อมสะสมไมล์ รอยลัออคดิ 50% **  

 
 
                                                                                                                
 
ก าหนดการเดินทาง    21-28  กนัยายน 2562  
 
21 ก.ย. 62 กรุงเทพฯ  -- / -- / -- 

21.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย 
พบกบัเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง  

 
22 ก.ย. 62 สนามบิน-เมืองซไตน์ แอม ไรน์-น า้ตกไรน์-ซูริค-เบิร์น -- / L / -- 

 
 
 
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
00.35 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-970  

(บริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้บนเคร่ือง) 
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06.55 น. เดินทางถึง  สนามบินซูริค หลงัผา่นการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซไตน์ แอม ไรน์ 
เมืองเล็กๆน่ารักริมฝ่ังแม่นํ้าไรน์ นาํท่านเดินชมเมืองเก่าท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีและโดเด่นดว้ยภาพเขียน
สีแบบเฟรสโกต้ามอาคารบา้นเรือนท่ีมีอายกุวา่ 200 ปี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือชาฟเฮาเซ่น เมืองท่ีตั้งของ 
น า้ตกไรน์ ท่ียิง่ใหญ่และสวยท่ีสุดของสวสิ ใหท้่าน เดินเล่นถ่ายรูป ซ้ือของท่ีระลึก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตวัเมืองเก่า ท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแล

รักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือน เม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลกดา้น
วฒันธรรม ถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจาํเมือง  แวะชม บ่อเล้ียงหมีสีนํ้าตาล ท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ไดก้บัการเดินชมนํ้าพุกลางเมือง ท่ีมีจาํนวนอยูเ่กา้บ่อ จนไปส้ินสุดเอาท่ี
หอนาฬิกาประจาํเมือง ท่ีจะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุก๊ตากลท่ีจะเคล่ือนไหวประกอบ 

ค ่า   รับประทานอสิระอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทยีบเท่า 
 
23 ก.ย. 62 เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์ BF / L / D 

 
 
 
  
                                                                       
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง Col De Pillon เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสาร
ไดถึ้ง 125 คน นาํท่านขึน้กระเช้ายกัษ์รุ่นใหม่  ล่องลอยกลาง ทศันียภาพท่ีงดงามสู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ได
เบอเร็ต หรือท่ีไดรั้บการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นาํท่านสนุกสนานกบัการน่ังเก้าอี้
เล่ือนไฟฟ้า หรือ CHAIR LIFT ท่ีนกัสกีใชเ้พื่อการนัง่ข้ึนเขา สัมผสัประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้สนุกสนานแต่
ปลอดภยั รวมทั้งนาํท่านเดินขา้ม TISSOT CLIFF WALK สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ี
ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์แบบกวา้งไกลสุสายตา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขากลาเซียร์ 3000 
บ่าย  นาํท่านเดินทางลง จากเขา จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักท่ีตั้งอยูใ่นรัฐโวของสวติเซอร์แลนด์ 

โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา  ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเวย่มี์
มาก ขนาดท่ีนกัท่องเท่ียว ต่างก็ขนานนามเวเวย่ ์และมงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิ Pearls of the 
Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาล ีแชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้า
ชาวองักฤษ มีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกา และเลือกเวเวย่เ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของชีวติ ก่อน
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นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมงัคท่ี์สวยงาม 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั GOLF HOTEL RENE CAP หรือเทยีบเท่า 
 
24 ก.ย. 62 มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมววิแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช  BF / L / -- 

 
 
 
                                                                                                                                                           
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางท่ีสวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ผา่นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยงามหลายแห่ง สู่ 
หมู่บ้านทาช หมู่บา้นสุดทา้ยท่ีจะนาํท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นาํท่าน น่ังรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมววิกรอนเนอร์แกรต ท่ีท่านจะไดเ้ห็น

ทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นใหท้่านอิสระเดินเท่ียวชม เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรี
สอร์ทท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้
นํ้ามนัเช้ือเพลิง มีเพียงแบตเตอร่ีและแรงงานสัตวเ์ท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวสิ ใหเ้วลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชัว่ครู่ ก่อน
นาํท่าน ขึน้รถไฟ กลบัมาท่ี เมืองทาช  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL DERBY ZERMATT หรือเทยีบเท่า 
 

25 ก.ย. 62 ทาช-โลซานน์-Olympic Musuem-เจนีวา-อนิเทลาเก้น BF / L / D 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                   
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบั
ของสมเด็จยา่, สมเด็จพระพี่นางฯ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศาลา
ไทย ท่ีสวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายรูปดา้นอก Olympic Museum กบัรูป้ัน
นกักีฬาต่างๆ ท่ีมีในกีฬาโอลิมปิค  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นาํชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบั

โลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น า้พุเจทโด ท่ีฉีดสายนํ้าพุง่สูงข้ึนไป
ในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกา ดอกไม้ สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมืองเจนี
วา นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาท่ีตั้งริมฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ 
คือ ทะเลสาบธุนน์ และ เบรียนซ์ ช่ืนชมบรรยากาศท่ีสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CITY OBERLAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
26 ก.ย. 62 อนิเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น BF / L / -- 

 
 
 
           
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderlwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อข้ึน 
รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึงตลอด 2 ขา้งทาง ท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนท่ีงดงาม ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดให้
ท่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดบั 
นํ้าทะเล และไดรั้บการขนานนามวา่ Top of Europe ท่ีเพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายน้ี เม่ือ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2012 ใหท้่านเดินชมประวติัของการก่อสร้าง นาํท่านชมววิสวยและ
สัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนาํชม ถ า้น า้แข็ง ท่ีไดรั้บการขดุ
เจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามก่อนใหเ้วลาเดินเล่นสบายๆ หรือซ้ือไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก Top of 
Europe 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย นาํท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผา่น เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกดา้นหน่ึง (แวะ

เปล่ียนรถไฟท่ี สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปล่ียนรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จเม่ือวนัท่ี 29 พ.ค .2440)  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวสิ นาํท่านถ่ายรูปกบั 
อนุสาวรีย์สิงโต ใหท้่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีไดช่ื้อวา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด รวมทั้ง 
สะพานไม้ สัญลกัษณ์ของเมือง และเลือกซ้ือของท่ีระลึก สินคา้คุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกาดงั, ช็อคโก 
แลต, มีดพบัของทหารสวสิ ฯลฯ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั PARK INN RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทยีบเท่า 
 

27 ก.ย. 62 สนามบินซูริค-กรุงเทพฯ BF / -- / -- 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.30 น. อิสระพกัผอ่นสบายๆ ก่อนนาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อผา่นขั้นตอนการเช็คบตัรโดยสาร ขอ
  คืนภาษี ตรวจหนงัสือเดินทาง  
13.15 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-971 (บริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้บริการบน

เคร่ือง) 
 
28 ก.ย. 62 กรุงเทพฯ -- / -- / -- 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************* 

 

อตัราค่าบริการ      21-28 กนัยายน 2562  

 ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน   ท่านละ  73,900  บาท  
 พกัเดี่ยวเพิม่     ท่านละ    9,500  บาท  
 

 
** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ** 

** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ** 
** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ ํ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเม่ือท่านจองทวัร์และยนืยนัแน่นอนวา่จะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ จะบริการแก่ท่านในการนดัยืน่
วซ่ีาใหก่้อน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาทาํการนดัหมายการยืน่ ** 
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อตัรานีร้วม 
 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบั ชั้นประหยดั สายการบินไทย 
 * ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สอง-สามท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 * ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ  
 * ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี และ ผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปี กรมธรรม ์
  500,000 บาท 
 * ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ  
  วนัท่ี 14 ก.ย. 61 และท่านตอ้งชาํระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
  
อตัรานีไ้ม่รวม 
 * ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 * ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง  
 * ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน  
 * ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ , ค่าทปิคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น เพิม่จากราคาทวัร์อกีท่านละ  1,800 บาท (เกบ็พร้อมส่วนเหลือ) 
 * ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น (สวสิ) 3,500 บาท (เกบ็พร้อมมัดจ า) 
 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ  
 * ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 * ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
 * สาํหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม  
 * ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์  
 * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านสาํหรับการ จองทวัร์  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ หรือหลงัจากการยืน่วซ่ีา 
  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน การคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด  
 
การยกเลกิการจองทวัร์ หลงัจากมัดจ าแล้ว 
 * สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนัทาํการ คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัทาํการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท 
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 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัทาํการ หรือหลงัจากยืน่วซ่ีาแลว้ หกั 50% ของราคาทวัร์รวมทั้งค่าวซ่ีาท่ี 
  ดาํเนินการไปแลว้ 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดั จาํท่ีนัง่ 5,000 บาท และค่าวซ่ีาตามท่ี
  สถานทูตเรียกเก็บ 
 * บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ
  ล่วงหนา้ก่อน 20 วนัทาํการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวรวมทั้งไม่สามารถรับ 
  ผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดั หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 
  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํ  
  ท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้  
 
หมายเหตุ  
 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ในต่างประเทศ
  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั กรณีท่ีมีการเกิด
  ภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางกาํลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมีเหตุทาํให้
  การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจาก
  สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได้  
 * บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนาํเขา้
  ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
  เขา้เมืองพิจารณาแลว้ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
  หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 * รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผล
  กบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั  
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
  หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple  
  Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่
  กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 * โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  
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 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
  สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
  อ่างอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีา  
 * หนงัสือเดินทาง โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบั
  แลว้ตํ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่คาํร้องขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง หนา้หนงัสือ
  เดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ 3 หนา้  หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียม
  เล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํร้องขอวซ่ีา ท่านท่ีมีปก  
  หนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ
  ต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
 
  

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
*** ยืน่วีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยวี์ซ่า VFS *** 

** กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้มาแลว้ และวีซ่าท่ีไดม้าระบุคาํวา่ VIS 
สาํหรับการขอวีซ่าคร้ังต่อไป ท่านไม่จาํเป็นตอ้ง สแกนลายน้ิวมือ 

แต่ตอ้งมาแสดงตวัทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพ่ือถ่ายรูป 
** กรณีท่ีท่านไม่เคยสแกนลายน้ิวมือมาก่อนท่านจาํเป็นตอ้งมาแสดงตนเพ่ือยืน่ขอวีซ่า 
** กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือมาแลว้แต่ไม่ไดวี้ซ่าเชงเกน้ ท่านจะตอ้งสแกนลายน้ิวมืออีก

คร้ัง 
 
หมายเหตุ หา้มมิใหใ้ส่คอนแทคเลนส์ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทค
เลนส์สี คอนแทคเลนส์บ๊ิกอายส์ ในระหวา่งการทาํการจดับนัทึกขอ้มูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

 
ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 7-10 วนัทาํการ  

 

*** ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา *** 
 1. สถานทูตสวติเซอร์แลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา   
 2. สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน    
  พาํนกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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 * รูปถ่ายสี ขนาดแนวตั้ง 4.5 c.m. แนวนอน 3.5 c.m. จาํนวน 2 รูป ขนาดของใบหนา้วดั 
  จากศีรษะถึงคาง 3 ซม.และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่สวมแวน่ตา ไม่สวม 
  เคร่ืองประดบั (ตวัอยา่งขนาดรูปดา้นขวามือ กรุณาอยา่วดัจากขนาดท่ีอยูใ่นรูปใหดู้ 
  เป็นตวัอยา่งเท่านั้นค่ะ ) 
 * สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
 * กรณีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 
  20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสาํเนาสูติบตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็น 
  ภาษาองักฤษ 
 * หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์ท่ีทาํงาน, เบอร์บา้นและเบอร์มือถือ  
 * สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
 * สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ  
 * สาํเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
  สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้ 
 * หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายไดข้องผูเ้ดินทาง 
 - กรณลีูกจ้าง (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อของแต่ละ 
  สถานทูต) ใชใ้บรับรองการทาํงานของบริษทั ตอ้งระบุ ช่ือ-นามสกุล ,อตัราเงินเดือน, ตาํแหน่งงาน และวนัเร่ิมงาน  
  เป็น ตน้ (ภาษาองักฤษ ตวัจริง พร้อมประทบัตราบริษทัฯ)  
 - กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานภาษาองักฤษ (ตวัจริง) โดยระบุช่ือ-นามสกุล ,ตาํแหน่ง, อตัรา
  เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ  
  1 ชุด 
 - กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองความ
  เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 - กรณท่ีานทีเ่ป็นแม่บ้านหรืออาชีพอสิระ หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี 
  พร้อม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส 
 - หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง
  สาํเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจง  
  เก่ียวกบั ความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน   
 - ประกอบอาชีพอสิระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุช่ือ-นามสกุล ,รายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐาน
  แสดงอาชีพตวัเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี 
 - กรณท่ีานทีว่่างงาน : ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
  การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้  
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  เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด (กรณีน้ีหากความสัม  
  พนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่คาํร้องขอวซ่ีาน้ี) 
 - กรณีเป็นเด็กนกัเรียนและนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จาก
  โรงเรียนหรือจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรียนหรือสาํเนาบตัร
  นกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก 
 * หลกัฐานการเงิน  : สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดือน และอพัเดทถึงเดือน
  ปัจจุบนัท่ีสุดหรือไม่ตํ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซ่ีา พร้อมสาํเนา  หนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีและ
  บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่มกรุณาสาํเนาหนา้
  แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  สถานทูตไม่รับพจิารณาสมุดเงินฝาก
  กระแสรายวนั และพนัธบัตร ฯลฯ 
  - กรณรัีบรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ  จดหมายรับรอง 
  ค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพร้อมระบุความสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงต่อ สถานทูตอีก 1 ฉบบัดว้ย โดย 
 เฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีสาํเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมี
 การเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรับรอง
 ค่าใชจ่้ายพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 * กรณทีีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
 - เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา–มารดา หรือเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงจะตอ้งทาํหนงัสือให้
  ความยนิยอมจากอาํเภอ โดยท่ีบิดา–มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนง ในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป 
  ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและ  
  ประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
 - กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร  และเอกสาร
  การหยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ มีอาํนาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  
 - การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ  ถาวร และ
  ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ ขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
  ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 - หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป  สัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
  และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ
  หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวน ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 - กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีา
  ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
 - กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ปัจจุบนัท่านไม่สามารถทาํได ้
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 - ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประปเทศ
  ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอ  
  วซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจาก
  ทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึง  
  ประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวซ่ีาเข้ายุโรป 
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