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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอิ่ม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

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

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึ้นช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยุโรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยุโรป 

ขึ้น 2 เขา จุงฟราว และ แมทเทอร์นฮอน  

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเคร่ือง 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบนิสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองซริูค – กรุงเบร์ิน – เมืองโลซานน์ – เมืองมงเทรอซ ์ -   EDEN PALACE AU LAC 

3 เมืองมองเทรอซ ์– เมืองทาสซ ์– เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ ์
– เมืองเซอร์แมท    

BEST WESTERN PLUS 
ALPEN RESORT 

4 รถไฟกลาเซยีร์เอ็กซเ์พรส – เมืองอนัเดอร์แมท – เมืองลูกาโน่ – ทะเลสาบโคโม่ – 
เมืองซอนดริโอ    

GRAND HOTEL  
DELLA POSTA 

   5 เมืองซอนดริโอ – เมืองทริาโน่ – รถไฟ Bernina Express – เมืองอินเทอลาเกน้   
   

CARLTON EUROPE 
HOTEL 

6 เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น –  
เมืองอินเทอลาเกน้     

CARLTON EUROPE 
HOTEL 

7 เมืองอินเทอลาเคน่ – สนามบนิซริูค   - -  

8 สนามบนิสุวรรณภูมิ - - -  
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เจาะลึกเมอืงสวยสวิตเซอร์แลนด์  
 

ไฮไลน์ของโปรแกรมทัวร์ 
 
 
 

เมือง Zermatt  
เมืองปลอดมลพิษที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ 

 

น่ังรถไฟสาย Glacier Express 
อีกหน่ึงเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
น่ังรถไฟสาย Bernina Express  

รถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการมากกว่าหน่ึงศตวรรษ 
 

ชมกรุง Bern (Unesco) 
เมืองมรดกโลก หลวงของสวิตเซอร์แลนด์ 

 

ชมเมือง Colmar / Riquewihr / Strasbourg 
เมืองสวยของฝร่ังเศส ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของโลก 

 
ยอดเขา Matterhorn (Unseen) 

หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตัง้อยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ สวยยังกับสรวงสวรรค์  
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ยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe 
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป  

 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง   กันยายน  15-22  /  22-29 
    ตุลาคม  5-12  / 11-18  /  19-26  /  27 ต.ค. – 3 พ.ย.   
    พฤศจิกายน  7-14  /  14-21  /  21-28  /  28 พ.ย. – 5 ธ.ค.       
    ธันวาคม  5-12   
 

20.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หน้าท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 

00.35 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (Zurich) ประเทศสวติเซอร์แลนด์   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ 

09.00 น.     น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเบิร์น (Bern) 
    (ระยะทางประมาณ 124 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
  นครหลวงอนัเกา่แกข่องสวติเซอร์แลนด์ เมอืงทอ่งเท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงสวยงามเป็นอยา่งย่ิงจนไดรั้บการอนุรักษ์ และประกาศ
ให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึง
ท่ีจุดน้ีสามารถชมทิวทศัน์ของตัวเมอืงเกา่ไดใ้นมุมกวา้ง  

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วันทีส่อง (2) เมืองซูริค – กรุงเบิร์น – เมืองโลซานน์ – เมืองมงเทรอซ์ - เทีย่ง ค ่า 
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  น าทา่นชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี  สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์
ของเมอืง จากนั้นเดินทางเขา้สูย่า่น มาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า 
ซ่ึงปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ี
ปลอดมลพิษ ไมใ่ห้รถยนต์วิง่ผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชม
อาคารเกา่แกอ่ายุกวา่ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนน
ท่ีมรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี เขา้สูถ่นนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ย
ร้านภาพวาด และร้านขายของเกา่ในอาคารโบราณ น าคณะชม
นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น  อายุกวา่ 800 ปี ท่ีมโีชวใ์ห้ดูทุกๆช ัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหา
วิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมอืงท่ีมนี ้ าพมุากท่ีสุดเมอืงหน่ึงในยุโรป 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
13.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 

    (ระยะทางประมาณ 101 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 
น าทา่นชมตวัเมอืงเกา่สมยัโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ  ชมทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) 
ชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามบริเวณทะเลสาบเลอมอง มองไปฝ่ังตรงขา้มเห็นเทือกเขาแอลป์ทอดเป็น
แนวยาว และถา้วนัไหนแดดดีกจ็ะไดเ้ห็นทิวเขาท่ีมหิีมะสีขาวโพลนปกคลุมบนยอด ประกอบ
กบัภาพทอ้งน ้ าท่ีใสสะอาด มทีั้งหงส์ขาวและเป็ดน้อยแหวกวา่ยไปมาสบายใจสบายตาย่ิงนัก 
น าทา่นเดินทางสู ่ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใน
สวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) ศาลาจตุรมขุท่ีมคีวามกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 16 เมตร หนัก 27 ตนั ท าจากไมสั้กและไมเ้น้ือแข็งในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อ
สะทอ้นเอกลกัษณ์ไทยในตา่งแดนแหง่น้ี จดัท าข้ึนเพื่อฉลองวโรกาสท่ีราชกาลท่ี ๙  ทรง
ครองราชย์ครบ 60 พรรษา และฉลอง 75 ปีความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทย 
สวติเซอร์แลนด์เมือ่ปี พ.ศ. 2549 สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และเมอืงโลซานน์ 
โดยให้กรมศิลปากรเป็นผูรั้บผิดชอบ การออกแบบและกอ่สร้าง ซ่ึงหลายสว่นของศาลาไทยได้
กอ่สร้างส าเร็จรูปจากกรุงเทพฯ แลว้จึงสง่ไปสวติเซอร์แลนด์ ทางเรือ โดยมชีา่งฝีมอือีก 13 คน
ไปท างานกนัตอ่ ณ สถานท่ีจริงจนเสร็จเรียบร้อย เปิดให้
สาธารณชนไดช้มอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 
2550 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิด
ศาลาไทยอยา่งเป็นทางการ ท่ีสวติเซอร์แลนด์เมือ่วนัท่ี 17 
มนีาคม 2552) 
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    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองมงต์เทรอซ์ (Montreux) 

    (ระยะทางประมาณ 31 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
เมอืงพกัผอ่นตากอากาศท่ีมชีื่อเสียงริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ริเวยีรา่แหง่
สวติเซอร์แลนด์ 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
   พกัค้างคืน ณ  EDEN PALACE AU LAC MONTREUX หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองทาสซ์ (Tasch) 
    (ระยะทางประมาณ 138 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) 
  น าทา่นนั่งรถไฟตอ่ไปยงัเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมอืงเล็กๆ 

ซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ เมอืงท่ีไมอ่นุญาตให้รถยนต์วิง่ และ
เป็นเมอืงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตั้งอยู ่
บนความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์  อิสระให้ทา่นไดช้มเมอืงมร้ีานคา้มากมาย 
เมอืงน้ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักสกจีากทัว่โลก 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.00 น. น าทา่นสูส่ถานีเคเบ้ิลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผสักบัความงดงามของยอด

เขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อวา่เป็นยอด
เขาท่ีมรูีปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอล์ป กระเชา้ไฟฟ้าแบบ
พาโนรามาววิ (นั่งได ้ 6 ทา่น) ไตค่วามสูงเหนือลานสกอีนั
กวา้งไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กโิลเมตร (ยาว
ท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด์) ชื่นชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น 3,883 เมตร       สูงกวา่ยอดเขาจุงเฟรา และยอดเขาเอกยุดูมดีิ ในเขตมงต์ บลงัก ์ชมถ ้า
น ้ าแข็งท่ีอยูสู่งท่ีสุดในสวสิ ถา่ยรูปกบัรูปแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งให้ทา่นได้
สัมผสัอยา่งจุใจ 

วันทีส่าม (3) เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

พาราไดซ์ – เมืองเซอร์แมท 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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น าทา่นกลบัสูเ่มืองเซอร์แมท อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผอ่นในเมอืง
ปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมอืง ถา่ยรูป 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ  BEST WESTERN PLUS ALPEN RESORT หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นนั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) 
รถไฟดว่นท่ีวิง่ชา้ท่ีสุดในโลก วิง่ผา่นภูมปิระเทศท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค์สะพาน หุบเหว ผา่นสวสิแกรนด์
แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางทา่น
สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง 
Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์ จนเขา้สูเ่มืองอันเดอร์แมท 
(Andermatt) 
หมายเหตุ            *** รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสจะท าาการปิดปรับปรุงเพ่ือซ่อมแซมใน
วันที ่ 23 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2560 ดังนั้นนส าหรับคณะทีเ่ดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวจะใช้

รถไฟขบวนปกติเดินทางแทน *** 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
13.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบโคโม (Lake Como) 

(ระยะทางประมาณ 137 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) 
เดินทางผา่นเมืองลูกาโน่ เมอืงตากอากาศริมทะเลสาบ จนเขา้สู ่
เขตทะเลสาบโคโม ไดช้ื่อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของ
อิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ 
เปรียบเสมอืนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการให้กบัดินแดนแหง่น้ีผา่นเมอืงมนีาจิโอ เมอืงตากอากาศท่ีเรียงรายรอบ ๆ 
ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวมชนช ั้นสูงและบุคคลมชีื่อเสียงของยุโรป 
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองซอนดริโอ (Sondrio) 
(ระยะทางประมาณ 67 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 

วันทีส่ี่ (4) รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เมืองอันเดอร์แมท – เมืองลูกาโน่ –  
ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซอนดริโอ 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เมอืงท่ีเคยเป็นเมอืงพกัของทหารโรมนัโบราณ         ภายหลงัถูกผนวกรวมอยูก่บัอาณาจกัร
ลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกบัอาณาจักรโรมนัอนัศักด์ิสิทธ์ิ 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ  GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือระดับเทยีบเท่า 

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

(ระยะทางประมาณ 42 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
 จุดเร่ิมตน้ของรถไฟทอ่งเท่ียวสาย Bernina Express ท่ีเกา่แก ่

ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด์เป็นเวลากวา่หน่ึงศตวรรษมาแลว้ท่ี
เปิดให้บริการนักทอ่งเท่ียว 

 น าทา่นนั่งรถไฟสาย Bernina Express ผา่นเขตใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ท่ีมหิีมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แหง่ และ
สะพาน 196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี BRUSIO ท่ีมชีื่อเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
สัมผสักบัอีกหน่ึงความประทบัใจและความทรงจ าในประสบการณ์ท่ีหาชมไดย้าก     เดินทาง
ถึงเมืองซังต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมอืงตากอากาสฤดูหนาวท่ีแสนสงบ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองอินเทอลาเก้น () 
 (ระยะทางประมาณ 292 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) 
 เมอืงหลวงของ แบร์นเนอร์-โอเบอร์ลนัด์ ชื่อของเมอืงมาจาก

ท าเลท่ีตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มภีาพ
ของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงั     อีกทั้งยงัเป็นเมอืงแหง่กา
รพกผัอ่น ให้ทา่นไดสั้มผสับรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

    พกัค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

วันทีห้่า (5) เมืองซอนดริโอ – เมืองทริาโน่ – รถไฟ Bernina Express –  

เมืองอินเทอลาเก้น   

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 
     (ระยะทางประมาณ 21 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

 จุดเร่ิมตน้ของการทอ่งเท่ียวยอดเขายูงเฟรา (ในปี 2001 
UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหง่แรกของยุโรป) รถไฟทอ่งเท่ียวธรรมชาติของ  
JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมคีวามสูงกวา่
ระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทาง
แวะชมกลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปเพลิดเพลิน
และสนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชม
ววิท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 
เมตร ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็งลึก
กวา่ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาว
ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร
โดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่นไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบักจิกรรมบนยอดเขายูง เฟรา 
และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 

13.30 น. น าทา่นเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ ้าเส้นทางเดิม       เส้นทางแสนสวยผา่นหมูบ่า้น
เวงเกน้ เมอืงปลอดมลพิษท่ีไมอ่นุญาตให้รถยนต์วิง่ เดินทางถึงหมูบ่า้นเลาเทรอบรุนเนน่ 

 น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) 
 (ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 
 อิสระให้ทา่นเดินเลน่ชมเมอืงท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านคา้, บา้นแบบชาเลต์่สไตล์ และอิสระให้

ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ช ั้นดีของสวสิอาทินาฬิกา, นาฬิกากุก๊ก,ู ของท่ีระลึก และชอ้คโกแลต 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูพเิศษ ชีสฟองดู 
    พกัค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วันทีห่ก (6) เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น –  

เมืองอินเทอลาเก้น 

เช้า เทีย่ง ค ่า 



 
 
 
 
 
 
 

EUROPE SWISS JUNGFRAUJOCH & MATTERHORN 8D 5N (TG)                          9 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  EUROPE ZURICH 8D5N DEC17-TG-W59 

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
10.00 น.  น าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเมอืงซริูค มเีวลาให้ทา่นไดท้ า Tax Refund คืนภาษี 
13.30 น.    ออกเดินทางกลบัสุก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

05.30 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
 
 

ก าหนดการเดินทาง   กันยายน  15-22  /  22-29 
    ตุลาคม  5-12  / 11-18  /  19-26  /  27 ต.ค. – 3 พ.ย.   
    พฤศจิกายน  7-14  /  14-21  /  21-28  /  28 พ.ย. – 5 ธ.ค.       
    ธันวาคม  5-12   

อัตราค่าบริการ  ราคารวมต๋ัว 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  94,900.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  88,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ  83,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ  78,900.- 
พกัห้องเด่ียว จ่ายเพิม่อีกท่านละ 18,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผีู้ เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมผีู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

วันทีเ่จ็ด (7) เมืองซูริค – สนามบิน เช้า - - 

วันทีแ่ปด (8) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ั้นนักทอ่งเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  

(ภาษีน ้ ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มกีารปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 
 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น  (Standard Room) 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามท่ีก  าหนดในโปรแกรม  
 คา่ยานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขบัรถขบัเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
 คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 

เน่ืองจากทางบริษทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 
 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแหง่ และมคัคเุทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น และกระเป๋าใบเล็กติดตวัทา่นข้ึนเคร่ืองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)  
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 คา่น ้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบินก  าหนดให้ 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่แจง้เขา้ออก กรณีคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,คา่ซักรีด, คา่โทรศพัท์, มนิิบาร์, ทีวชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 
 คา่ทิปไกด์ และหัวหน้าทวัร์ท่ีดูแลทา่นตลอดการเดินทาง (จากเมอืงไทย) และคนขบัรถ (หากทา่นพอใจในการ  

บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นก  าลงัใจ เพิ่มเติม) 
   ค่าภาษบีริการ 3% และค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 
 
 
 

เมือ่ทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  30,000  บาท 
กรณีชว่งเทศกาล ขอเรียกเกบ็คา่มดัจ าคา่ทัวร์ ทา่นละ 40,000 บาท   
สว่นท่ีเหลือตอ้งช  าระทั้งหมดกอ่นการเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
***(กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็คา่ทวัร์ทั้งหมดกอ่นตาม

เง่ือนไขการช  าระเงิน แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินคา่
ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริงเทา่นั้น)*** 

 *** หากทา่นจองและให้เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก  าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซีา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทั้งหมด*** 
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***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (คืนคา่มดัจ าให้ทั้งหมด) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยึดเงินคา่มดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-7  วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณีย่ืนวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมติัวซีา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่น หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่  หรือไมว่า่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองวีซ่า 
 การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทตู   ทางบริษทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดินทางเทา่นั้น เงินคา่สมคัรย่ืนวซีา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวซีา่ออกมาวา่
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ทา่น ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมสิีทธิ
ท่ีจะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดินทางได ้ หากวซีา่ยงัไมห่มดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างที ่
เกิดขึ้น(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  
เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหน้ากอ่นท าการย่ืนวซีา่ ซ่ึงจะมคีา่ใชจ้า่ย
แตกตา่งจากการย่ืนกรุ๊ปปกติ ซ่ึงทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
ในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนั่งส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้ เผ่ือเกดิเหตุ

ฉกุเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้ แตข้ึ่นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณหีากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูม ิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช ้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นทา่นควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู ่

(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง
อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เทา่นั้น) หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ทา่นจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิ่มตา่งหากจากผูใ้ห้บริการในแตล่ะ
โรงแรม (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารช ั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไม ่
อาจปฏิเสธได ้ (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึ้นเคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมี
น ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่
กบัขอ้ก  าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ีสัมภาระน ้ าหนักเกนิ (ทา่น
ตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

EUROPE SWISS JUNGFRAUJOCH & MATTERHORN 8D 5N (TG)                          15 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  EUROPE ZURICH 8D5N DEC17-TG-W59 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง  
1. รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน  

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได้ไมว่า่ด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมอืงห้าม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ  านักอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่ าว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  
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เอกสารในการขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ชุด 
ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่รวมวันท าการ) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมอีายุใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมหีน้าส าหรับ ประทบัตราอยา่งน้อย 
3 หน้า (หากมหีนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาแสดงตอ่สถานทูตดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสี 2 นิ้ว ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไมส่วมแวน่ตาด า ไมย้ิ่มเห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และห้าม
เป็นภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลักฐานการเงิน ส าเนาบญัชีสมดุเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็นหลกั หรือประจ าแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพย์มี

น้อย) ถ่ายทกุหน้าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเลม่ท่ีมกีารเขา้ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนเงินไม ่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร้อน
เมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวซีา่ ตอ้ง
ออกหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยให้ครอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันทีย่ื่นวีซ่า

ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษทัของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั้งหมด ทางบริษทัท่าน

ต้องออกจดหมายอีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้ เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางคร้ังนี้ในจดหมายด้วย  



 
 
 
 
 
 
 

EUROPE SWISS JUNGFRAUJOCH & MATTERHORN 8D 5N (TG)                          17 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  EUROPE ZURICH 8D5N DEC17-TG-W59 

**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้ รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลักฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นลา่ง จากบริษทัท่ีทา่นท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (คดัจากกระทรวงไมเ่กนิ 3 เดือน) 

 
 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษทั

ทัว่ไป 

ใชห้นังสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวันเร่ิมเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเทีย่ว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน  

 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

กรณปีระกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

เจ้าของกิจการ 

ใชห้นังสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมชีื่อเป็นกรรมการและมอี านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไมเ่กนิ 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์  

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนังสือรับรองการท างานจากหนว่ยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชดุ เป็น เป็นภาษาอังกฤษ 

กรณแีม่บ้าน

เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสาม ี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเทา่นั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นักเรียน หรือนักศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม

ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัตอ่ไปน้ี 
1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมอีายุต ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนังสือยินยอมสามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมขีอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อยา่งไร  เชน่  นายชาย (บิดา ) 
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปตา่งประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
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6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 
 

 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มใิห้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม ่ กต็อ้งช  าระคา่ธรรมเนียมใหม ่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซีา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวซีา่ให้กบัผูร้้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได ้

 
 
 

 
 
 
 


