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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GRAND SWISS 3M 8D DEC17-TG-W56 

 
แกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 8 วนั  

 
 
พชิิต 3 ภูเขาดงัแห่งสวสิ  กลาเซียร์ 3000 , แมทเทอร์ฮอร์น , จุงฟราว  

ซูริค-น า้ตกไรน์-เบิร์น-โกล ดู ปิยง-เวเว่ย์-มงเทรอซ์-เซอร์แมท-เจนีวา-โลซานน์-อนิเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น 

รวมค่าวซ่ีา+ทิปคนขบัรถในยุโรป 
                                                                   โดยสายการบินไทย (TG)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง   ธันวาคม 05-12   
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ 

  โปรวันหยุด 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GRAND SWISS 3M 8D DEC17-TG-W56 

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

 

วนัทีส่อง ซูริค-น า้ตกไรน์-เบิร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-970 (บริการ
  อาหารค ่าและอาหารเชา้บนเคร่ือง) 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค หลงัผา่นการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ เมือชาฟเฮาเซ่น เมืองท่ีตั้ง

ของ น า้ตกไรน์ ท่ียิง่ใหญ่และสวยท่ีสุดของสวสิ ใหท้่าน เดินเล่นถ่ายรูป ชัว่ครู่ ก่อนน าท่านเดินทางสู่ เมืองซู
ริค เมืองใหญ่ศูนยก์ลางธุรกิจ การคา้ การเงิน การธนาคาร เมืองตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบซูริค น าท่านถ่ายรูปววิสวยๆ 
ของทะเลสาบซูริคเคยเป็นท่ีตั้งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษท่ี 13 อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็นเมืองศูนยก์ลาง
การเงิน-การธนาคารของประเทศ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตวัเมืองเก่า ท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแล

รักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือน เม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลกดา้น
วฒันธรรม ถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชม บ่อเลีย้งหมีสีน า้ตาล ท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ไดก้บัการเดินชม น ้าพุกลางเมือง ท่ีมีจ  านวนอยูเ่กา้บ่อ จนไปส้ินสุดเอาท่ี
หอนาฬิกาประจ าเมือง ท่ีจะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุก๊ตากลท่ีจะเคล่ือนไหวประกอบ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GRAND SWISS 3M 8D DEC17-TG-W56 

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN BERN WEST SIDE หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง Col De Pillon เมืองท่ีตั้งของ สถานีกระเช้าไฟฟ้า ขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสาร
ไดถึ้ง 125 คน น าท่านขึน้กระเช้ายกัษ์รุ่นใหม่ ล่องลอยกลาง ทศันียภาพท่ีงดงามสู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอ
เร็ต หรือท่ีไดรั้บการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านสนุกสนานกบั การน่ังเก้าอีเ้ล่ือน
ไฟฟ้า หรือ CHAIR LIFT ท่ีนกัสกีใชเ้พื่อการนัง่ข้ึนเขา สัมผสัประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้สนุกสนานแต่ปลอดภยั 
รวมทั้งน าท่านเดินขา้ม TISSOT CLIFF WALK สะพานแขวนท่ีมีความยาว107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีความสูง 
3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์แบบกวา้งไกลสุสายตา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขากลาเซียร์ 3000 
บ่าย  น าท่านเดินทางลง จากเขา จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักท่ีตั้งอยูใ่นรัฐโวของสวติ 
  เซอร์แลนด์ โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียง

ของเวเวย่มี์มาก ขนาดท่ีนกัท่องเท่ียว ต่างก็ขนานนามเวเวย่ ์และมงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิ 
Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาล ีแชปลนิ ดาว
ตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ มีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกา และเลือกเวเวย่เ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของ
ชีวติ ก่อนน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมงัคท่ี์สวยงาม 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั VILLA TOSCANE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่  มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมววิแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางท่ีสวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ผา่นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยงามหลายแห่ง สู่ 
หมู่บ้านทาช หมู่บา้นสุดทา้ยท่ีจะน าท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่าน น่ังรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมววิกรอนเนอร์แกรต ท่ีท่านจะไดเ้ห็น

ทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นใหท้่านอิสระเดินเท่ียวชม เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรี
สอร์ทท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้
น ้ามนัเช้ือเพลิง มีเพียงแบตเตอร่ีและแรงงานสัตวเ์ท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวสิ ใหเ้วลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชัว่ครู่ ก่อนน า
ท่าน ขึน้รถไฟ กลบัมาท่ี เมืองทาช  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ELITE TAESCH HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า  ทาช-โลซานน์-เจนีวา-อนิเทอร์ลาเก้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบั
ของสมเด็จยา่, สมเด็จพระพี่นางฯ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศาลา
ไทย ท่ีสวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบั

โลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น า้พุเจทโด ท่ีฉีดสายน ้าพุง่สูงข้ึนไป
ในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา 
ก่อนน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาท่ีตั้งริมฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ 
คือ ทะเลสาบธุนน์ และ เบรียนซ์  

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CITY OBERLAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่หก  อนิเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น-ซูริค 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง 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 
น ้าทะเล และไดรั้บการขนานนามวา่ Top of Europe ท่ีเพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายน้ี เม่ือ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2012 ใหท้่านเดินชมประวติัของการก่อสร้าง น าท่านชมววิสวยและ
สัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นน าชม ถ า้น ้าแข็ง ท่ีไดรั้บการขดุ
เจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามก่อนใหเ้วลาเดินเล่นสบายๆ หรือซ้ือไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก Top of 
Europe 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผา่น เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกดา้นหน่ึง แวะ

เปล่ียนรถไฟท่ี สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปล่ียนรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จเม่ือวนัท่ี 29 พ.ค. 2440) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวสิ น าท่านชม เมืองลูเซิร์น 
ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโต ใหท้่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีไดช่ื้อวา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด 
รวมทั้ง สะพานไม้ สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซ้ือของท่ีระลึก สินคา้คุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกา
ดงั, ช็อคโกแลต, มีดพบัของทหารสวสิ ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
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  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด  ซูริค-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอ่นสบายๆ ก่อนน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อผา่นขั้นตอนการเช็คบตัรโดยสาร ขอคืน
ภาษี ตรวจหนงัสือเดินทาง 

13.30 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-971 (บริการอาหารค ่าและอาหารเชา้บริการบน
เคร่ือง) 

 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************* 

อตัราค่าบริการ      
 ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน       ท่านละ             75,900          บาท 
 พกัเด่ียวเพ่ิม        11,000     บาท 
 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** ส าหรับจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 30 ท่าน*** 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
 1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท (3 วนั) หลงัจากท าการส ารองท่ีนัง่โดยโอนเขา้บญัชี และท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือ 
  ไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
 2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าเน่ืองจาก 
  เป็นทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้ (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ให้ 
  กบัสายการบินไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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 3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยื่นวซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีาล่วง 
  หนา้ 1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง  เน่ืองจากช่วงท่ีเดินทางใกลว้นัคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจท าใหคิ้วของการ
  ยืน่ล่าชา้ และวซ่ีาออกไม่ทนัก าหนดการเดินทาง หากยืน่วีซ่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและ
  ค่าภาษีน ้ามนัท่ีปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานทูตมีคิวใหย้ืน่และ 
  ตอ้งช าระค่าวซ่ีาใหม่ ตามจริง 
 4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัท าการ  
 5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
  จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
  บริษทัฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2. และหากมียกเลิกหลงัจากออก
  บตัรโดยสารและท าการยืน่วีซ่าแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจน 
  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    
 7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
 8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

 

อตัรานีร้วม 
 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั   
 * ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สอง-สามท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 * ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 * ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 * ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีา 

 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านท่ีอายรุะหวา่ง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี) 
 * ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  
  15 พ.ค.60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 * ค่าทปิคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 * ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 * ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 * ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ต้องเกบ็เพิม่จากราคาทวัร์อกีท่านละ 800 บาท  
 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่นค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ
 * ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 * ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 * ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 * ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรับการจองทวัร์ 
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ (ยกเว้นช่วง HIGH  
  SEASON ต้องช าระล่วงหน้า 21 วนัท าการ) มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด  
 
การยกเลกิการจองทวัร์ 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วนัท าการ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิก่อนออก
  เดินทาง 40 วนัท าการ) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วนัท าการ หกัมดัจ า 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิก่อน
  ออกเดินทาง 30 วนัท าการ) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัท าการ หกั 50% ของราคาทวัร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิ 
  ก่อนออกเดินทาง 20 วนัท าการ หัก 50%ของราคาทวัร์) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH 
  SEASON ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 10 วนัท าการ) 
 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ีนัง่ 3,000 บาท และค่าวซ่ีาตามท่ี 
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  สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องช าระค่ามัดจ าทีน่ั่ง 5,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูตเรียก
  เกบ็) 
 * บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
  ล่วงหนา้ก่อน 14 วนัท าการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวรวมทั้งไม่สามารถรับ 
  ผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 
  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ี
  ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
 
หมายเหตุ  
 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 * กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน
  และมีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บ
  การยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
  ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจ
  คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่าง 
  ชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบ 
  หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)  
  หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได ้
  เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 * โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GRAND SWISS 3M 8D DEC17-TG-W56 

  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
   มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาพจิารณาอนุมัติวซ่ีา 7-10 วนัท าการ) 
 * การยืน่วซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยรั์บยืน่ TLS SWITZERLAND 
 * กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพื่อยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้มาแลว้ และวซ่ีาท่ีไดม้าระบุค าวา่ VIS ส าหรับการขอวซ่ีาคร้ัง
  ต่อไป ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งสแกนลายน้ิวมือ แต่ตอ้งมาแสดงตวัทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพื่อถ่ายรูป 
 * กรณีท่ีท่านไม่เคยสแกนลายน้ิวมือมาก่อน ท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตวัเพื่อยืน่ขอวซ่ีา 
 * กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือมาแลว้ แต่ไม่ไดว้ซ่ีาเชงเกน้ ท่านจะตอ้งสแกนลายน้ิวมืออีกคร้ัง 
 * หมายเหตุ: หา้มมิใหใ้ส่คอนแทคเลนส์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทค
  เลนส์บ๊ิกอายส์ ในระหวา่งการท าการจดับนัทึกขอ้มูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 
 

ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีาสวสิเซอร์แลนด์ 
 * สถานทูตสวติเซอร์แลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา 
 * ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกั
  หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
 * การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
  สถานทูตง่ายข้ึน 
 * กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ
  วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์   

 * หนังสือเดินทาง มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณาวซ่ีา 
 * รูปถ่าย สีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ  านวน 2 รูป ขนาดของใบหนา้วดัจากศีรษะถึงคาง 3 ซม.(ตวัอยา่งขนาดรูปดา้นขวา 
  มือ) และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา ไมส่วมเคร่ืองประดบั) 
 * ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ
  ติดต่อได ้ทั้งเบอร์บา้นและเบอร์มือถือ 
 * ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
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 * ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
 * ใบเปล่ียนช่ือ–นามสกุล (ถา้มี) 
 * ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
 * หลกัฐานการท างาน (เอกสารต้องออกไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา) 
 * ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต 
 * พนักงานบริษัท: ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างาน (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และ
  วนัเร่ิมท างาน 
 * ข้าราชการ: ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน 
  และวนัเร่ิมท างาน 
 * เกษียณอายุ: ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 * เจ้าของบริษัท: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน (คัดส าเนาไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนั
  ย่ืนวซ่ีา) 
 * เจ้าของร้านค้า: ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) / พค.0403 
 * ประกอบอาชีพอสิระ: พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐาน แสดง
  อาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย สัญญาเช่า ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย เอกสารการเสียภาษี 
 * นักเรียน/นักศึกษา: ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
 * หลกัฐานการเงินส าเนาถ่ายสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากแบบออมทรัพย ์หรือบญัชีฝากประจ า
  เท่านั้น ** สถานทูตไม่รับพจิารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวนั และพนัธบัตร ฯลฯ ** 
 * กรณบีัญชีออมทรัพย์ บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อ
  เล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) 
 - กรณบีัญชีฝากประจ า บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี 
 - ในกรณีท่ีการเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ย หรือมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายให ้สามารถใชบ้ญัชีเงินฝากของบิดามารดา 
  หรือพี่นอ้ง และคู่สมรส ตอ้งมีเอกสารของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 4 อยา่ง ดงัน้ี 
 - ส าเนาสมุดบญัชีของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายยอ้นหลงั 6 เดือน อพัเดตเป็นปัจจุบนั 
 - หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย ระบุความสัมพนัธ์ 
 - หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น ใบสูติบตัร 
 - ส าเนาพาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชนของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 
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 * กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
 - เด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา–มารดา หรือเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท า หนังสือ
  ให้ความยนิยอมจากอ าเภอ โดยท่ีบิดา–มารดาจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
  ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ 
  ประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
 - กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสาร
  การหยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
 - การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
  ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
  ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 - หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
  และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
  สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 - กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่า
  ของทา่น เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
 - เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
  บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 - กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบล่วง 
  หนา้ แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมาแสดง
  ไดท้นั ท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั 
 - ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ ตามท่ี
  ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
  ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
  เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และ
  ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวซ่ีาเข้ายุโรป 
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ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)...................................................................     
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5. ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................... 
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