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 SWITZERLAND GRAND TOUR 
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

• กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

• เขา้ชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี  

• เทีย่วชมเมอืงเวเว่ย์ (Vevey) เมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวียรา่สวิส”  

• เที่ยวสบายๆ ไมเ่หนือ่ยไดพ้กัเซอรแ์มท 2 คนื อนิเทอรล์าเกน 2 คนื 

พชิติ 3 เขา ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮารเ์ดอร ์คูลม ์ 

***ลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ (Lake Lucerne Cruise) 

 

 

ราคาเริม่ตน้ 75,900.- 

ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  18-26 ต.ค., 25 ต.ค.-2 พ.ย. 61 85,900.- 
วนัที ่  16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 75,900.- 
วนัที ่  25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62 89,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ่า โรงแรมที่พกั  

หรอื เทียบเท่า 
1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. กรุงเทพฯ - ซูรคิ – น้ําตกไรน ์– ซูรคิ - เบริน์ ✈ O O HOLIDAY INN 
WEST SIDE 

3. เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท O O O DERBY 

4. เซอรแ์มท – เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท  O O X DERBY 

5. เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเว่ย์ –  

อนิเทอรล์าเกน 
O O O CITY OBERLAND 

6. อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อนิเทอรล์าเกน - ทานอาหาร

มือ้ม ือ้ค่ําบนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์
O O O CITY OBERLAND 

7. อนิเทอรล์าเกน – ลูเซริน์ – ล่องเรอืทะเลสาบลูเซริน์ – ซูก O X O ARCADE 

8. ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ   

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ท ี ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที่ 2: กรุงเทพฯ - ซูรคิ – นํา้ตกไรน ์– ซูรคิ - เบริน์ 
01.05 น. ออกเดนิทางสู่สวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิ TG 970 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่16 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 00.35 น. และถึง

สนามบนิซูรคิ เวลา 06.55 น.*** 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงใน

วันที ่28 ตุลาคม 2561) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทางเขา้สู่

เมอืงชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนํา้ตกไรน์ (RhineFall) น้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

สวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ เกดิจาก แม่น้ําไรนท์ัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน้ําาตก

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป นําท่านเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ นําท่าน
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ถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.  853 โดยกษัตริย์

เยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นสํานักแม่ชที ีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ นําทา่น

สู่จตุัรสัปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ท ีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็น

ชุมทางรถรางทีสํ่าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนย์กลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน    1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติที่

ดที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชมบอ่หมสีีนํา้ตาล (Bear Park) สัตวท์ ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ

กรุงเบริน์ นําท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านที่

ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเท ีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุง

เคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสูงสุดของเมอืงนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้น

ขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซ้ท ์คล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ท ีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆช่ัวโมง

ในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ที่สุด

ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.  1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้ง

สุดทา้ยของพระเจา้   

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก HOLIDAY INN WEST SIDE หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 2 คนื ในคนืถดัไป) 
วนัที่ 3: เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา นําชมเมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาต ิเมอืงทีตั่ง้องคก์ารสากล

ระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ นํ ้าพุเจทโด ที่ฉีด

สายน้ําพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี  และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ้

สัญลักษณ์ท ีสํ่าคัญของเมอืงเจนวีา 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บ

ไดว่้าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน

มาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ ี ่เมอืงโลซานน์ม ี

ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพิษ จงึดงึดูดนักท่องเท ีย่วจาก

ทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ ี ่เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัสําหรบัชาวไทยเนือ่งจาก

เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ จากนัน้นําท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั 

ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย 

ทีรั่ฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์นําทา่นเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ 
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(Teasch) เพื่อเดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิม

สูง เนือ่งจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลิง แต่ใช ้

แบตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่

ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธินํ์าพาทา่นไปเดนิเล่นที่
เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที่ 4:    เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – อสิระช้อปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 

(Klien Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขา

แอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศนท์ ีส่วยงาม ณ จุดสูงทีสุ่ดบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย เขา้ชมถํา้นํา้แข็งทีอ่ยู่สูงท ีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งทีส่วยงาม ไดเ้วลาพอสมควร นํา

คณะเดนิทางลงจากเขาใหเ้วลาท่านเต็มอิม่กับเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) อิสระใหท้่านไดเ้ดินชม

เมอืง ถ่ายรูปและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ค่ํา อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธินํ์าพาทา่นไปเดนิเล่นที่

เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที่ 5: เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ – อนิเทอรล์าเกน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สู่เมอืงแทซ เพื่อนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่

เมอืงมองเทรอซ์ (Montreux)  เมอืงตากอากาศทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ 

ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  นําท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตั ้งแต่ยุคโรมันเรือง

อํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ท ี่

จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนอืสู่ใตห้รอืจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทาง

เดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจ้งึเปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาว

สวสิมานานนับรอ้ยปี 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืง

ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแก่การ

ทํากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล แลว้นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz)       อิสระให ้

ท่านไดสั้มผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ชสีฟองดูว)์ 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที่ 6: อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อนิเทอรล์าเกน –  
ทานอาหารมือ้ม ือ้คํา่บนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสู่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็นทีตั่ง้สถานี

รถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขา

จุงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้น

พิชติยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้

สู่ย อดเขาท่านจะ ได ผ่้านชมธารน้ําแข็งที่ม ีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอ ร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํา้นํ ้าแข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย พาท่านชมววิท ี ่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป      ท ีร่ะดับความสูงถ ึง 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch 

Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระ

ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่

ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีท่ําการไปรษณีย์ท ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขา

กลับสู่เมอืงอินเทอรล์าเกน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมความน่ารักและโรแมนตคิของเมอืง พรอ้มเลอืกซือ้

นาฬิกาสวสิฯจากรา้นคา้ชัน้นํา จากน ัน้เดนิทางสู่ยอดเขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์(Harder Kulm) เหนอืสุด

แหง่อินเทอรล์าเกน้ นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟรางไฟฟ้า (Funicular) ทีร่ะดบัความสูงเพียง 

1,322 เมตรเหนอืระดบันํา้ทะเล ดืม่ดํากบัทศันยีภาพ 3 ขุนเขา ของดินแดนยุงเฟรา ได้แก ่

ยอดเขา ไอเกอร ์(ยอดเขาผูเ้ฒา่) เมิน้ซ์ (ยอดเขานกับวช) และ ยุงเฟรา (ยอดเขาสาวงาม) 

ซึ่งทา่นสามารถชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาไดท้ีส่ะพานชมววิบนยอดเขาและยงัเป็นจุดชมววิ

เมอืงอินเทอรล์าเกน้ทีข่นาบดว้ยทะเลสาบเบรยีนแ์ละทูน ***พเิศษ ระหวา่งวนัที ่1 พ.ค. – 28 

ต.ค. 2018 ทา่นจะไดช้มการแสดงพืน้เมอืงของสวสิ (Folklore Show) ในชว่งเวลา 19.00 น. 

และ 20.30 น. บนยอดเขาแหง่นี ้***  

เขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์เปิดใหบ้รกิาร ถงึวันที ่14 เม.ย. ถงึ 25 พ.ย. 2018 
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***คณะเดนิทางวันที ่23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ทางเขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์ไดปิ้ดทําการแลว้ ทาง

บรษัิทขอนําท่านรับประทานอาหารไทยในเมอืงอนิเทอลาเกน้เป็นการทดแทน*** 

ค่ํา       รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เม ือง บนยอดเขา HARDER KULM PA NORAMA 

RESTA URA NT  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที่ 7: อนิเทอรล์าเกน – ลูเซิรน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซิรน์ – ซูก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเท ีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ท ีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 

ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เก ิด

จากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 

204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณข์องเมอืงลู

เซริน์ เป็นสะพานไมท้ ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เม ื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อสินคา้

ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย นําท่านล่องเรอืทะเลสาบลูเซิรน์ (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสีพั่นธรัฐทีม่ขีนาดใหญ่เป็น

อันดับที4่ ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนยีภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริก ิ

(MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทําใหว้วิทวิทัศนดู์งดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลู

เซริน์ ไดช้ือ่ว่าสวยสุดในสวติเซอรแ์ลนดท์ัศนยีภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริน์ เป็นอาคารบา้นเรือน

แบบสมัยใหม่ มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม ้

นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง แลว้เดนิทางสู่เมอืงซุก (Zug) 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม ARCADE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 8: ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูรคิ เพือ่ทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลา     ช๊อปป้ิงสินคา้ปลอด

ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา  

13.15 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.*** 

วนัที่ 9: กรุงเทพฯ   

05.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :   18-26 ต.ค., 25 ต.ค.-2 พ.ย. 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 85,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

85,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 55,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

กําหนดวนัเดนิทาง :   16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 53,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กําหนดวนัเดนิทาง :   25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 89,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 89,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 89,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
89,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 57,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  30 ก.ก.และมากกว่า  1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
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 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (โดยมาตรฐาน 17 สวติฟรงัก ์ต่อท่านตลอดท ัง้ทรปิ) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวติฟรงัก ์ต่อคน ต่อวนั : 9 x 3 = 27 สวติฟรงัก)์ 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หม 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคํารอ้ง

ขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย ิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
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  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัทําการ 
ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับประทับ

วีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษทัให้ทราบทันที 

เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเท่าน ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารุด*** 

ตวัอย่างรูป 
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3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ําว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรือถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยูใ่นเดอืนทีย่ ืน่วีซา่ 

- กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบั่ญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 

ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ................................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผ่ ูส้มัครขอวีซา่เป็นเด็ก อายตุํ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบัุนของผู้ขอวีซา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์ือถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 

 

 


