
 

 
อิตาลี+สวสิแสนสวย 8 วัน  

    น่ังรถไฟท่องเที่ยว 2 ขบวนดังของสวิส+ขึน้ชมววิสวยๆถงึ 4 ยอดเขา 
                    ช้อปป้ิงมิลาน-ชมทะเลสาบโคโม-รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซเพรส 

รถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส-เที่ยวเมืองคัวร์-เซอร์แมท-อนิเทอร์ลาเก้น 

          ขึน้รถไฟไต่เขากรอนเนอร์แกรต บาห์น ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น1 
ยอดเขายุงฟราว2-ยอดเขากรินเดอร์วาลล์ เฟียส3-ชมววิบนยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม4 

เที่ยวสวสิ ราคาไม่แพง เพียง 79,999-บาทเท่านัน้ รวมค่าวีซ่า และค่าทปิเรียบร้อย 

ราคาแบบนีมี้เพียง 2 คณะเท่านัน้ 25 ก.ค. – 1 ส.ค. / 8 - 15 ส.ค. 2560 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
18.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์T  ประต ู8-9 เคาน์เตอรส์ายการบินอิมิเรต เจา้หน้าทีจ่าก ทางบรษิทั

ฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
21.05น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิลาน มาเพนซ่า ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 373 / EK 101 
  (แวะเปล่ียนเครือ่งท่ีดไูบประมาณ 3.45 ชัว่โมง 2105 - 0050 / 0345 – 0825)  
 
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – สนามบินมิลาน มาเพนซ่า (อิตาลี)– ชมเมอืง ช้อปป้ิง – ทะเลสาบโคโม 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มาเพนซ่า จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบักระเป๋าเดนิทาง

เรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สูใ่จกลางกรงุมิลาน เมอืงใหญ่สดุทางตอนเหนือของอติาล ีหนึ่งในเมอืงแห่งธุรกจิ การคา้ 
แฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ีน าท่านเดนิชมบรเิวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอรซ่์า อดตีทีป่ระทบัของประมขุแห่ง 
เมืองมลิาโน ปัจจุบนัเป็นอกีหนึ่งพพิธิภณัฑใ์หญ่ของเมอืงมลิาน และตัง้อยูใ่นเขตสวนเซมปิโอเน่ สวนสาธารณะทีม่ขีนาด
ใหญ่กว่า 38 เฮคเตอร ์เป็นสถานทีพ่กัผ่อน ออกก าลงักายทีส่ าคญัของชาวเมอืงมลิาน ก่อนน าทา่นสู ่บริเวณจตัรุสั มิลาโน 
ดโูอโม หรอื มหาวิหารแห่งเมอืงมิลาน เพื่อน าท่านชมบรเิวณรอบนอกมลิานดโูอโมทีส่รา้งในสไตลน์ิโอโกธคิ ทีม่คีวาม
สวยงามดว้ยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ประดบัประดาไปดว้ยรปูแกะสลกัจ านวนมากใหเ้วลาท่านอสิระ เดนิเล่นถ่ายรปูกบั 
แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อม็มานูเอล, อนุสาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาวนิซ,ี อนุสาวรยีข์องกษตัรยิว์คิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 กษตัรยิ ์ผู้
รวบรวมก่อตัง้ประเทศอติาล ีมเีวลาอสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสบายๆ กบัรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัของมลิาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองเมนเดรสซิโอ้ ในสวติเซอรแ์ลนดเ์พื่อน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาพเิศษใน  

ฟ็อกซทาวน์ เอา้ทเ์ลท ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงกนัอย่างเตม็ที ่ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศอติาลนี าท่านสู ่เมืองโคโม-
โลมาซโซ เมอืงทีต่ัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสาบโคโม ตดิกบักบัพรมแดนสวสิ  

 น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม JUST HOTEL LOMAZZO FIERA หรอืเทียบเท่า 



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 
 
วนัท่ีสาม  ทะเลสาบโคโม-ติราโน-รถไฟเบอรนิ์น่าเอก็ซเพรส-ควัร(์สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ช่วงเชา้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโคโม เมอืงสวยรมิทะเลสาบโคโม ในเขตอติาเลยีน เลค ใหท้่านเดนิเล่นพกัผ่อนชัว่ครู่ 
จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองติราโน่ 140 ก.ม. / 2 ช.ม.   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง   
บ่าย หลงัอาหารกลางวนัน าท่านโดยสารรถไฟ ในเสน้ทางรถไฟท่องเทีย่วสาย เบอรน์ิน่าเอกซเ์พรส Bernina Express ซึง่นบัว่า

เป็นเสน้ทางรถไฟชมววิ ทีม่ชีื่อเสยีงอกีหนึ่งเสน้ทางของสวสิ ซึง่ท่านจะเพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามของ ภูเขาสงูทีม่ี
หมิะปกคลุม ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นเลก็ๆทีต่ัง้อยูต่ามไหล่เขา เป็น 1 ในเสน้ทางทีถู่กประกาศใหเป็นเสน้ทางสายมรดก
โลก ผ่านเขตใจกลาง เทอืกเขาแอลป์ ลอดผ่านอุโมงค ์ขา้มสะพานหนิเก่าแก่นบั 100 ปี  วิง่บนสะพานกน้หอยบรซูโอ  
สะพานโคง้วงกลมทีม่ชีีอ่เสยืง นงัชมววิดทูวิทศัน์ดว้ยเวลาประมาณ 2 ชม.เศษๆ จนถงึ เมืองควัร ์อีกหน่ึงเมืองเลก็ๆท่ีมี
บรรยากาศสบาย น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม SOMMERAU หรอืเทียบเท่า ให้ท่านเดินเล่นพกัผอ่นชมเมือง – ช้อปป้ิง
ตามอธัยาศยั 
(รถไฟ Bernina Express ในแต่ละวนัมจี านวนทีน่ัง่จ ากดั  หากทางบรษิทัฯไม่สามารถจองไดจ้ะท าการจองรถไฟในขบวน
ปรกตทิีว่ ิง่ในเสน้ทางเดยีวกนัและไดเ้หน็ทวิทศัน์เหมอืนกนั) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 
 
วนัท่ีส่ี  ควัร-์อนัเดอรแ์มท-รถไฟกลาเซียร ์เอก็ซเพรส-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท ำนเดินทำงสู ่เมืองอนัเดอร์แมท อีกหนึง่เมืองสกีรีสอร์ทเลก็ๆนำ่รัก ชุมุทำงรถไฟที่ส ำคญัของสวิส ช่นชมทศันียภำพท่ี
สวยงำมตลอดกำรเดินทำง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านขึน้รถไฟสาย กลาเซียร์เอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS (ขบวน 903 เวลำ1408 – 1710) ทำ่นจะได้สมัผสักบั

ควำมงำมตลอด 2 ข้ำงทำง ด้วยระยะเวลำเประมำณ 3 ชัว่โมง ท่ีรถไฟจะวิ่งลดัเลำะไปตำมอดีตกลำเซียร์หรือธำรน ำ้แขง็ทำ่นจะ
ได้ช่ืนชมกบัธรรมชำติที่สวยงำมไปตลอดเส้นทำงจนถงึ เมืองเซอร์แมท  เมืองสกีรีสอร์ทท่ีได้รับควำมนิยมสงู เนื่องจำกเป็น
เมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไมม่ใีช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ มเีพียงแบตเตอร่ีและแรงงำนสตัว์เทำ่นัน้ และ
ยงัมีฉำกหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ที่ได้ช่ือวำ่เป็นยอดเขำทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
  น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม AMBASSADOR ZERMATT  หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า  เซอรแ์มท-ทาช-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินสูส่ถานีรถไฟ กรอนเนอร์แกรตบาหน์ เพื่อน ำทำ่นโดยสำรรถไฟขึน้ชมววิสวยของภเูขำแมทเทอร์ฮอร์น บน 
เส้นทางรถไฟสายGRONNERGRATT BANH ที่ท่านจะได้เหน็ทวิทัศน์ที่สวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น มเีวลำ
ให้ทำ่นเดินเลน่ถำ่ยปูชมววิ เก็บภำพสวยๆของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน อสิระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ 



13.30น. ได้เวลำนดัหมำย น ำทำ่นขึน้รถไฟสู่หมู่บ้านทาช เพื่อกลบัขึน้รถโค้ชคนัเดิม เดินทำงสูเ่มอืงอนิเทอร์ลาเก้นเมืองสวยทีต่ัง้อยู่
ในหบุเขำระหวำ่งสองทะเลสำบ ช่ืนชมบรรยำกำศที่สวยงำมตลอดกำรเดินทำง น ำทำ่นเดินเลน่และถ่ำยรูปกบัถนนสวยใจกลำง
เมืองพกัผอ่นเดินเลน่ตำมอธัยำศยั                                                                                                                                              

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง   
หลังอาหารน าท่านเข้าที่พกั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 
วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขายุงฟราว-ฮาร์เดอร์คล์ูม-อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เช้ำนีเ้ปลีย่นบรรยำกำศกำรเดินทำงเป็นเดินทำงโดยรถไฟ น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟอนิเทอร์ลาเก้น ออส(ตะวนัออก) เพื่อ
โดยสารรถไฟสู่สถานีกรินเดอร์วาลล์ จากนัน้เปลี่ยนขบวนรถไฟสู่สถานีไคลน์ไชเดค็ เพื่อ โดยสารรถไฟไต่เขาสู่ยอด
เขาสาวน้อย ยุงฟราวยอร์ค 1 ในมรดกโลกทำงธรรมชำติ ที่องค์กำรยเูนสโก ได้ขึน้ทะเบียนให้กบัควำมสมบรูณ์ทำงธรรมชำติ
ของ ธำรน ำ้แข็งอเลทิร์ช น ำทำ่นขึน้รถไฟไตเ่ขำลอดใต้ภเูขำสู ่ทอป ออฟ ยโุรป ช่ือที่มำของสถำนีรถไฟท่ีอยูส่งูที่สดุของยโุรป ณ.
ควำมสงู 3,454 เมตร น ำทำ่นสมัผสักบั วงัน ำ้แขง็หรือไอซ์พำเลซ ที่ขดุเจำะลงไปใต้ธำรน ำ้แข็งถึง 30 เมตร มกีำรตกแตง่ติดไฟ
สสีนัสวยงำม มีแกะสลกัตุ๊กตำน ำ้แข็งให้ทำ่นได้ถ่ำยรูปคูด้่วย น ำทำ่นชมวิวสวยจำกลำนชมวิวของ สถำนีตรวจวดัสภำพอำกำศ
สฟิงค์ ท่ีควำมสงูถึง 3,571 เมตรเหนือระดบัน ำ้ทะเล 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภตัตาคารบนยุงฟราว 
บ่าย ได้เวลำนดัหมำยน ำทำ่นเดินทำงลงจำกยอดเขำโดยรถไฟสูส่ถำนีไคลน์ไชเด็คและเปลีย่นรถไฟอีกขบวน อีกหนึง่เส้นทำง เพื่อให้

ทำ่นได้ชมทศันียภำพที่แตกตำ่งจำกขำขึน้สู ่หมูบ้่ำนเลำเทอร์บรุนเนน่ อีกหนึง่หมูบ้่ำนเลก็ๆ  ก่อนน ำทำ่นเดินทำง เมืองอนิเทอ
ลาเก้น จำกนัน้น าท่านขึน้รถรางไต่เขาสู่ยอดเขา ฮาร์เดอร์คูล์ม ที่เปรียบเสมือนหลงัคำเมืองอนิเทอร์ลำเก้น เพื่อชมควำม
สวยงำมของตวัเมืองอินเทอร์ลำเก้น ที่ห้อมล้อมไปด้วยแนวเทือกเขำสงู มีสะพำนชมวิวแบบพำโนรำมำให้ทำ่นได้ถ่ำยรูปสวยๆ 

 ท่านสามารถใช้เวลาถ่ายรูปชมวิว หรือ รับประทานอาหารค ่า บนยอดฮาร์เดอร์คูล์ม 
ค ่า รับประทานอาหารอิสระตามอธัยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ 
 
วันที่เจด็ อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขากรินเดอร์วาลล์ เฟียสต์-อินเทอร์ลาเก้น-สนามบนิซูริค-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 อีกครัง้ในเช้ำวนันี ้น าท่านเดนิสู่สถานีรถไฟอินเทอร์ลาเก้น ออส(ตะวนัออก) เพื่อโดยสารรถไฟสู่สถานีกรินเดอร์

วาลล์ และน าท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า กอนโดล่า เพื่อเดินทางขึน้ชมวิวสวยๆบนยอดเขาเฟียสต์ ที่ทำ่นจะได้เดินชม
วิวบนทำงเดินหน้ำผำเฟียสต์ ในวนัท่ีท้องฟำ้สดใสทำ่นจะได้เห็นภำพแนวเทือกเขำสวย ทัง้ไอเกอร์ มองท์ช และยงุฟรำว แบบ
พำโนรำมำวิว หรืออำจเป็นทะเลเมฆ ทะเลหมอก ในวนัท่ีมเีมฆ หมอกมำปกคลมุ ได้เวลำนดัหมำยน ำทำ่นเดินทำงกลบัสูอ่ิน
เทอร์ลำเก้น อิสระพกัผอ่นเดินเลน่ ช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ 
17.00 น. ออกเดินทำงจำกอินเทอร์ลำเก้น โดยรถโค้ชปรับอำกำศ สูส่นำมบนิซูริค น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรท ำคืนภำษี – เช็คบตัรโดยสำร-

ตรวจหนงัสอืเดินทำง เพื่อเดินทำงกลบักรุงเทพฯ 
22.15 น. ออกเดนิทางกลับโดยเที่ยวบนิ EK 86 / EK 372 (แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบนิดูไบประมาณ 3 ช.ม.) 
 
วันที่แปด สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ 
19.15 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 



อตัราค่าบริการ 
พกัห้องละ 2- 3 ท่าน  ท่านละ  79,999 บาท 
พกัเดยีวเพิม่อกี  ท่านละ 10,000 บาท 

 
***อตัราค่าบริการเป็นราคาพเิศษ ทุกคณะ ราคาเดียวและไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
***บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัส าหรับพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 อาจต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวเพิม่ขึน้ 
***อตัราค่าบริการนี้รวมค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
  
เง่ือนไขการจองทวัร์ 

1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. หากมีการยกเลิการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็นทวัร์

ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการบิน 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา ล่วงหนา้ 
1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ ามนัท่ี
ปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ และตอ้งช าระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทั
ฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 



 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี  

กรมธรรมพ ์500,000 บาท 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสวติเซอร์แลนด ์
 ค่าทิปคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 พ.ค. 

60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 



 หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ       

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและ

มีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการ
ยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสถานทูตสวติเซอร์แลนด์ 
***ยืน่วีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

** กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพื่อยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้มาแลว้ และวซ่ีาท่ีไดม้าระบุค าวา่"VIS” ส าหรับการขอวซ่ีาคร้ัง
ต่อไป ท่านไม่จ  าเป็นตอ้ง แสกนลายน้ิวมือ แต่ตอ้งมาแสดงตวัทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพื่อถ่ายรูป 

** กรณีท่ีท่านไม่เคยสแกนลายน้ิวมือมาก่อนท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนเพื่อยืน่ขอวซ่ีา 
** กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือมาแลว้แต่ไม่ไดว้ซ่ีาเชงเกน้ ท่านจะตอ้งสแกนลายน้ิวมืออีกคร้ัง 

หมายเหตุ หา้มมิใหใ้ส่คอนแทคเลนส์ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บ๊ิก
อายส์ ในระหวา่งการท าการจดับนัทึกขอ้มูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 7-10 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา*** 
1. สถานทูตสวติเซอร์แลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
2. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 



1. เอกสารส่วนตัว 
 
*หนงัสือเดินทางมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึน้ไป)  
 

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  
ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 
แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 

 

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) 
และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา,ไม่สวมเคร่ืองประดบั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์ สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้นเบอร์มือถือ  
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) * ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ 

(ถา้มี)  
* ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)  
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

 
2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

 
* พนักงานบริษัท         : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างาน (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง)  

ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน  
* ข้าราชการ : ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษ 



ตัวจริง) ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน 
* กรณเีกษียณอายุ  : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
* เจ้าของบริษัท   : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน (คัด 

ส าเนาไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา)  
* เจ้าของร้านค้า   : ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403  
* ประกอบอาชีพอสิระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อม

หลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย,เอกสาร
การเสียภาษี 

* นักเรียน/นักศึกษา   : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน  
 
หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) 
 
3. หลกัฐานการเงิน 

 * ใช้ Statement ตัวจริงทีอ่อกจากธนาคารบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์เท่าน้ัน ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดตเป็นปัจจุบัน ***
สถานทูตไม่รับพจิารณาสมุดเงินฝากบัญชีฝากประจ า กระแสรายวัน และ พนัธบัตร ฯลฯ*** 

-กรณบีัญชีออมทรัพย์ บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของ 
บญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

 

 * ในกรณีท่ีการเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ยหรือมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายให ้สามารถใช้บัญชีเงินฝากของบิดามารดา หรือ 
พีน้่อง และคู่สมรส ต้องมีเอกสารของผู้ออกค่าใช้จ่าย 4 อย่างดังน้ี 
 

1. ใช ้Statement ตวัจริงท่ีออกจากธนาคารบญัชีเงินฝากแบบออมทรัพยเ์ท่านั้น ยอ้นหลงั 6 เดือนอพัเดตเป็นปัจจุบนั  
2. หนงัสือรับรองคา่ใชจ่้ายระบุความสัมพนัธ์ 
3. หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น,ใบสูติบตัร 
4. ส าเนาพาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชนของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 
4.กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งท า หนังสือให้ความยินยอมจากอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา
จากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 



* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ
หยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 
 

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

แผนที ่TLS CONTACT SWITZERLAND อาคารสาธรซติ ีท้าวเวอร ์ช ัน้ 12 ถ.สาทรใต ้

 

 
 

 
 


