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สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
ทัวร

จุดเดนของทัวร

หนาที่ 1 จาก 7

สายการบินไทย (TG) สายการบินแหงชาติ ที่รูใจคนไทย
บินตรงทั้งไปและกลับ
มาตรฐานยุโรประดับ 4 ดาว
เชา เปนแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ํา เปนอาหารจีนสลับอาหารพื้นเมือง
มีอาหารไทยเปนบางมื้อเพื่อเพิ่มรสชาติในตางแดน
มื้อพิเศษ! อาหารสวิสฟองดู...เสิรฟพรอมและชมโชวพื้นเมืองสวิสแท ๆ
จัดใหแบบสบาย...สบาย ไมเหนื่อย คอยๆ ไปทีละเมือง สนุกสุดคุม
ชาฟฟเฮาเซน
- ชื่นชม น้ําตกไรน น้ําตกที่ไดชื่อวาสวยงาม และใหญ
ที่สุดของยุโรป
ลิคเทนชไตน
- วาดูซ เมืองหลวงนารักของ ซึ่งเปนรัฐอิสระเล็กๆ
เซนตมอริทซ
- บรรดาเมืองตากอากาศของสวิส ไมมีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกวาเมืองนี้อีกแลว
เซอรแมทท
- เมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง และเปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอด
มลพิษที่ดีของโลก นั่งกระเชาขึ้นพิชิดยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน
มงตเทรอซ
- เมืองพักผอนตากอากาศที่มช
ี ื่อเสียงทั้งในฤดูรอนและหนาว ไดรับสมญา
นามวาเปน ไขมุกของริเวียราแหงสวิส ถายภาพที่ระลึกกับปราสาทชิลลอน
โลซานน
- เมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา, ถายรูปกับที่ทําการของสํานักงาน
โอลิมปกสากล
นครเจนีวา
- ทะเลสาบเจนีวา, น้ําพุจรวด (Jet d’eau), นาฬิกาดอกไม
กรุงเบิรน
- นครหลวงอันเกาแกของสวิส เปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก, บอหมี
ถนนครัมกาสเซ, หอนาฬิกาดาราศาสตร, ถนนจุงเคอรนกาสเซ, มหาวิหาร
มุนสเตอร, มารคกาสเซ
อินเทอรลาเกน
- เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรแลนด พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Top of Europe)
ลูเซิรน
- เมืองตากอากาศที่โดงดัง ตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวาเวียวาลด
สแตรทเตอร อนุสาวรียสิงโตแกะสลักริมหนาผา, สะพานคาเปล
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พาหนะ
หัวหนาทัวร

หนาที่ 2 จาก 7

รถโคชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
นําทัวรโดยหัวหนาทัวรที่มีประสบการณ มีความรับผิดชอบสูง ใหบริการและอํานวยความสะดวก
อยางใกลชิดตลอดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.

คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาเบอร 2
เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ โชคทวีทัวร คอยใหการตอนรับพรอมอํานวย
ความสะดวกดานสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

ซูริค-ชาฟฟเฮาเซน-วาดูซ (ลิคเทนชไตน)-ดาโวส-เซนตมอริทซ

00.35 น.
06.55 น.

ออกเดินทางสู เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG 970
เดินทางถึง สนามบิน Kloten Zurich ศูนยกลางทางดานการคา และการพาณิชยกรรมของสวิส
ตะวันออก หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ
สู ชาฟฟ เฮาเซน พันธรัฐที่ถูกแวดลอมดวยแผนดินเยอรมนีถึงสามดาน แวะใหทานชื่นชม น้ําตก
ไรน น้ําตกที่ไดชื่อวาสวยงาม และใหญที่สุดของยุโรป ชุมฉ่ํากับละอองน้ําใสสะอาดยามที่น้ําไหล
ตกลงมาจากดานบนกระแทกสูเบื้องลาง ไดเวลา นัดหมายเดินทางตอไปยัง วาดูซ นครหลวง
นารักของ ลิคเทนชไตน ซึ่งเปนรัฐอิสระเล็กๆ ที่มีพรมแดนติดกับสวิสและออสเตรีย มีเศรษฐกิจที่
ดีอีกประเทศหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึก และหาซื้อแสตมปที่มีสีสันสวยงามเหมาะ
สําหรับนักสะสมและมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เดินทางตอสู ดาโวส เมืองหุบเขาแองกาดีน ชม
ทิวทัศนของปาบีชอันกวางใหญ นําชมเมืองดาโวสที่อยูเหนือ ระดับน้ําทะเล 1,560 เมตร พื้นที่สวน
ใหญเปนเนินเขาสูงชันและชั้นภูเขาที่ลดหลั่นกันและเปนเจาของสกีเลนที่มี ระยะทางกวา 200
ไมล ถือเปนเมืองที่มีความสงบและอากาศดีอีกเมืองหนึ่ง สมควรแกเวลาออกเดินทางตอไปยัง
เซนตมอริทซ เมืองฟาครามน้ําใส เปนเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในป ค.ศ. 1864 ได
สรางโรงแรมแหงแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก เมืองตากอากาศ และศูนยกลางกีฬาสกีที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เคยไดรับเลือกใหเปนสถานที่แขงขัน กีฬาโอลิมปกดูหนาว 2 ครั้ง กลาวไดวา
ใน “บรรดาเมื อ งตากอากาศของสวิ ส ไม มี ที่ ใ ดจะหรู แ ละ แพงยิ่ ง กว า เมื อ งนี้ อี ก แล ว ”
นําทานเดินเลนบริเวณเมืองเกา ถายรูปกับหอระฆังประจําเมืองที่เอียง คลายกับหอเอนปซาใน
อิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ LA MARGNA SWISS Q HOTEL ST MORITZ หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สาม เซนตมอริทซ-อันเดอรแมทท-นั่งรถไฟสายกลาเซียร เอ็กซเพรส -เซอรแมทท
เชา
เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู อันเดอรแมทท เมืองเล็กๆ นารักที่โอบลอมดวยยอดเขาสูง ผานชมทิวทัศนที่งดงาม
ของทองทุง บานเรือนแบบสวิสชาเลต ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของผูคนชาวสวิสในชนบท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดย รถไฟสาย กลาเซียร เอ็กซเพรส (Glacier Express) ผานชมภูมิประเทศที่
งดงามของเทือกเขาแอลป มีทั้งอุโมงค, สะพาน, หุบเหว, ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขา
ที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งสู เซอรแมทท เมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง และเปนเมืองที่ไดรับการ
ยกยองวาปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยูบนความสูงกวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เปนเจาของ
ยอดเขาแมทเทอรฮอรน
สัญลักษณของสวิส อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมือง ซึ่งมีรานคา
มากมาย เมืองนี้เปนที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก
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หนาที่ 3 จาก 7

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL SONNE ZERMATT หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่สี่

เซอรแมทท-ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน-ทาสซ-มงตเทรอซ-โลซานน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาไฟฟาเพื่อ ชื่นชมกับความสวยงามและบรรยากาศของ “ยอดเขา
แมทเทอรฮอรน” ยอดเขาทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอ แปลกตาจนราชาการตูนวอลท
ดีสนียนําไปเปนแบบเครื่องเลน Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแลนด ชมบรรยากาศของทิวทัศน
ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณ ไคลนแมทเทอรฮอรน ชมถาน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูป
กับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม สมควรแกเวลาเดินทางลงจากยอดเขากลับสู เซอรแมทท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยรถไฟสู เมืองทาสช จากนั้นออกเดินทางตอไปยัง มงตเทรอซ เยี่ยมชมเมือง
พักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดรับสมญานามวา
เปน “ไขมุกของริเวียราแหงสวิส” คฤหาสนและโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบ
ทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหวางทางแวะถายรูปที่ระลึก ปราสาทชิลลอน (Chateau de
Chillon) ซึ่งสรางขึ้นโดยบัญชาของ Count Peter of Savoy หรือที่รูจักกันแพรหลายในสมญา
นามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เปนที่ประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซา
วอย จากนั้นเดินทางผาน เวเวย เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบที่แมแตศิลปนตลกแหงฮอลลี
วูด “ชาลี แชปปลิ้น” ยังหลงใหล และไดอาศัยอยูที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผานพื้นที่ปลูกองุนพันธุ
ลาโว (Lavaux) อันเลื่องชื่อของสวิสเขาสู โลซานน เมืองที่คนไทยรูจักดีในสวิส นอกจากนั้นยัง
เปนเมืองที่ประทับของสมเด็จยาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนี้
อีกดวย นําทานชื่นชมบรรยากาศของเมือง และถายรูปกับที่ทําการของสํานักงานโอลิมปกโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL DE LA PAIX LAUSANNE หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่หา

โลซานน-เจนีวา-กรุงเบิรน-อินเทอรลาเกน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู นครเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยูริม ทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman)
เที่ยวชม เมืองเจนีวา เมืองที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจาก
นโยบายตางประเทศศาสนาและเปนที่ตั้งของธนาคารจํานวนมาก ชม ทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุ
จรวด (Jet d’eau) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟาไดสูงถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง
ของเจนีวา ถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม และชื่นชมไมดอกไมประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษ
ริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอเจนีวา จากนั้น
เดินทางตอไปยัง กรุงเบิรน นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
สวยงามเปนอยางยิ่งจนไดรับการอนุรักษ และประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บอหมี สัตวที่เปนสัญลักษณของเมือง จากนั้นชมกรุงเบิรนมรดกโลก
อันล้ําคาที่ถายทอดและอนุรักษมาสูปจจุบัน กรุงเบิรนสรางขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรมากมาย องคการยูเนสโกประกาศใหสวนหนึ่งของเมืองเบิรนเปนมรดกโลก และเปน
เมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขาย
ของเกาในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร อายุกวา 800 ป ที่จะมีตุกตาออกมาเริง
ระบําใหดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา เดินสู ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของ
เมืองนี้ และเปนที่ตั้งของ มหาวิหารมุนสเตอร สถาปตยกรรมในศิลปะแบบโกธิก เดินเทาตอไปยัง
มารคกาสซ ยานเมืองเกาซึ่งปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนตจึง
เหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเกาอายุ 200-300 ป ถึงเวลานัดหมายออกเดินทางตอไปยัง
อินเทอรลาเกน เมืองที่เปน ชุมทางสูแหลงทองเที่ยวสําคัญๆ และมีความสําคัญประการหนึ่ง เมือง

เที่ยง
บาย
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หลวงของแบร น เนอร โอเบอร แ ลนด ตั้ ง อยู ร ะหว า งทะเลสาบสองแห ง คื อ Thnersee
และ
Brienzerseeค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง **อาหารเมนูพิเศษสวิส
ฟองดู เสิรฟพรอมไวน และเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง**
พักคางคืน HOTEL METROPOLE หรือระดับใกลเคียงกัน
อิส ระใหท า นไดเ ที่ย วชมเมื อ งและร า นคา ขายของที่ร ะลึ ก เพลิ ด เพลิน กั บการช อปปง สิ นค าชั้ น ดี
อาทิเชน นาฬิกาสวิส, นาฬิกากุกกู, มีดพับวิคตอรีน็อกซ, ผาลูกไม, ชอคโกแล็ต และของที่
ระลึกนารักอื่นๆ อีกมากมาย

วันที่หก

อินเทอรลาเกน-กลินเดลวาลด-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิรน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู กรินเดลวาลด เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา จากนั้นนําทานนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ
ของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศนอันงดงามของสวิส แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลนไช
เด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่ง
ไดรับการ ยกยองวาเปน Top of Europe นําทานชม ถ้ําน้ําแข็ง ที่มีอายุกวาพันป และ กลา
เซียร หรือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ สนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูง
ที่สุดในยุโรปซึ่งมองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม
อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย และไมควรพลาดกับการสงโปสการด
โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานนั่งรถไฟลงจากยอดเขาสู สถานีเลาเทอรบรุนเนน แลวเดินทางสู แลวเดินทางสู ลูเซิรน
เมืองตากอากาศที่โดงดังของสวิส และยังมีความสําคัญในริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา เวีย
วาลด สแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นําทานไปถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโต
แกะสลักริมหนาผา สัญลักษณแหงความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
เกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพาน
คาเปล สะพานไมเกาแกของเมืองที่มีอายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เชิญทาน
เพลิดเพลินกับการชอปปงที่มีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็ม
บาสซี่ รานขายของที่ระลึกรานช็อคโกแล็ต และชอปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่เจ็ด

ลูเซิรน-ซูริค-กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา เปนเวลาอิสระใหทานไดเดินเลน, ชมเมืองลูเซิรนหรือหาซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติม
ตามอัธยาศัย
10.00 น. ออกเดินทางสู สนามบิน Kloten Zurich
13.15 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่แปด กรุงเทพมหานคร
06.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาเขา ชั้น 2 ดวยความสวัสดี
----------------------------------------------------------

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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Euro 12 Grand Switzerland by TG

แกรนด ส วิ ต เซอร แ ลนด 8 วั น
อัตราคาบริการ
ผูเดินทาง 16 ทาน

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 1 ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่ํากวา 5 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

17 – 24 ก.ย. 59
16 – 23 ต.ค. 59
19 – 26 พ.ย. 59

ปดกรุป
ภายในวันที่
15 ส.ค.

120,000

113,000

112,000

111,000

9,500

15 ก.ย.
15 ต.ค.

4 – 11 ธ.ค. 59
25 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60

5 พ.ย.

130,000

123,000

122,000

121,000

9,500

15 พ.ย.

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
*** กรณีที่ตองการเดินทางกลับไมพรอมคณะ จะตองเสียคาธรรมเนียมในการเลื่อนการเดินทางกลับแบบ
ระบุวันที่ หรือเปลี่ยนเปนตั๋วเดี่ยว ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาทางสายการบินจะสามารถใหที่นั่งแบบใดกับทานได
*** ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งอาจจะมีคาใชจาย
แตกต า ง และต อ งมี ค า ใช จ า ยและเอกสารเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากทางสถานฑู ต จะอนุ มั ติ วี ซ า ให พํ า นั ก อาศั ย ใน
Switzerland อยางเครงครัด
อัตรานี้รวม
1) คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ระบุตามรายการ (Economy Class) เสนทาง BKK-ZRH-BKK
2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3) คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (รวมทิปเรียบรอย) กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน
4) คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5) คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาแบบอเมริกันหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาว
เย็น, ราคาโรงแรมอาจมี การปรั บ ขึ้ น หลายเท า ตั ว หากวั น เข า พั ก ตรงกั บ ช ว งงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ)
6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8) คาวีซาทองเที่ยวประเทศสวิตเซอรแลนดแบบหมูคณะ (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให
ไมวาวีซาจะผานหรือไม)
9) คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ เที่ยวใหความรู สนุกสนาน และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวก ตลอดการเดินทาง 1 ทาน
10) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่กําหนดโดยสายการบิน ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม) สวน
กระเปาใบเล็ก อยูในความดูแลของทาน (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)
11) คายกขนกระเปาเดินทางใบใหญขึ้นบนหองพัก (Porterage) ทานละ 1 ชิ้น
12) คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
13) ของแถมพิเศษ! กระเปา Han Carry อยางดีมีลอลากสําหรับผูรวมเดินทางทุกทาน
อัตรานี้ไมรวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
3) คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
4) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางสวนที่เกินกําหนดโดยสายการบิน (ทานละ 30 กิโลกรัม)
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1) ตั๋วกรุปชั้น Economy Class ตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น และไมสามารถสะสมไมลได สําหรับ
สมาชิ ก บั ต รทองที่ เ ดิ น ทางโดยบั ต รโดยสารกรุ ป ของสายการบิ น ไทย จะไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ อ ภิ นั น ทนาการ
อัพเกรดชั้นโดยสารและไมไดรับสิทธิ์พิจารณาการไดรับหรือรักษาสถานภาพบัตรทอง
2) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก ทานละ 20,000 บาท
3) กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา, คา
มัดจําตั๋วเครื่องบิน และคาบริการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 8,500 บาท โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือใหภายใน 7 วัน
4) สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติและไมมีการคืนเงินมัดจําใดๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิกการสํารองที่นั่งและการเดินทาง
1) ยกเลิก 45-15 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
2) ยกเลิก 14-07 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท
3) ยกเลิก 06 วันกอนการเดินทาง เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดไปแลวจํานวนมาก ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน ซึ่งอาจจะไดเฉพาะคาตั๋ว
เครื่องบินเทานั้น
หมายเหตุ
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 16 ทานและ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 16 ทาน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หักคาธรรมเนียมวีซาหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสินสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน ความลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ ฯลฯ
3) เนื่องจากรายการทัว รนี้เป นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิท ธิ์การใชบ ริการใดๆตามรายการหรื อ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4) กรณีเมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร Euro 12 (ใชเวลาพิจารณาวีซา 14 วันทําการ)
1) หนังสือเดินทาง
1.1 ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน (สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซาของทาน)
1.2 ตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
2) รูปถาย
2.1 รูปถายปจจุบันหนาตรง 2x2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไม
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั่ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3) สําเนาสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน, สําเนาใบสูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 15 ป)
และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี)
4) หลักฐานการเงิน (ไมใชบัญชีกระแสรายวัน)
4.1 สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาปจจุบัน (ยอนหลัง 6 เดือน
และปรับยอดสมุดเงินฝากใหเรียบรอยกอนถายสําเนา) และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลักเพื่อแสดง
ใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใด บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย
***สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี***
หมายเหตุ กรณีทานใดทานใดรับรองการเงินใหบุคคลในคณะ
- กรณีถายสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของตนเองใหกับผูที่จะรับรองดวย 1 ทาน/ชุด
5) หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)
5.1 กรณีเปนพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางานและ
ชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปสวิตเซอรแลนด หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
5.2 กรณีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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- หนังสือรับรองจากหนวยงาน ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลา
ที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปสวิตเซอรแลนดหลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
- หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน และสําเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือ
ใบรบ.
5.4 กรณีเปนเจาของกิจการ
- หลักฐานประกอบการคา เชน สําเนาใบทะเบียนการคา, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา,
หนังสือบริคณหสนธิที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวนพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและ
ประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)
5.5 กรณีเปนแมบาน
- ตองเตรียมหลักฐานของสามีตามขอ 3-5 พรอมสําเนาทะเบียนสมรส (กรณีไมไดจด
ทะเบียนสมรส ใหทําหนังสือรับรองชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ), สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบ
มรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
5.6 กรณีผูเยาวอายุต่ํากวา 20 ป
- ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะตองไปทําหนังสือยินยอมใหเดินทางไป
ตางประเทศจากอําเภอหรือเขตที่ทานอยู โดยระบุชื่อผูที่เด็กเดินทางไปดวยพรอมแนบหลักฐานของ
บิดาและมารดา ตามขอ 3-5
- เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบ
เด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่นจะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น
เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น ตามขอ 3-5
6) หมายเลขโทรศัพทที่บาน, ที่ทํางาน, สถานศึกษา และโทรศัพทเคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของ
สถานทูต ในกรณี ที่ตองการทราบขอมูลสวนตัวของทานเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซา**)
7) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ของท า นเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางให กั บ ผู เ ดิ น ทางทั้ ง หมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ
1-5 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดย ระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางนี้ในจดหมายดวย
8) หมายเลขโทรศัพทที่บาน, ที่ทํางาน, สถานศึกษา และโทรศัพทเคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของ
สถานทูต ในกรณีที่ตองการทราบขอมูลสวนตัวของทานเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซา**)
9) การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศสวิตเซอรแลนด เปน
การถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป แลวและหากตองการ
ขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
10)ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูต หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ
บางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและ โปรดแตงกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
11)กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิก วีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ได
จั ด ทํ า ขึ้ น จากประสบการณ แ ละระเบี ย บของสถานทู ต
ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามแต
สถานการณและคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย

ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครัง
้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

 

