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วันที่ 1  กรงุเทพฯ  
22.00 น. พร้อมคณะท ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชนั   เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย  เจ้าหน้าทีคอย

อํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที่ 2  กรงุเทพฯ - ซูรคิ - ลูเซิร์น - หมู่บ้านวทิซ์นาว - ยอดเขาริกิ – เมืองคูร์ 
00.35 น.      ออกเดินทางสู่ นครซูริค โดยเทียวบินที  TG970 
06.55 น. ถึง สนามบินนครซูริค หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านวิทซ์นาว เพือ นงัรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็น

รถไฟเส้นทางสายภูเขาทีเก่าแก่ทีสุดในยุโรป  ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) มีทีมาจากคําว่า  Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่ง
ภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอืนๆ  ได้รอบ 360 องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น.     อาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านลงจากยอดเขาด้วยเคเบลิคาร์  ทจีะให้ท่านได้เห็นววิทิวทศัน์ทีแตกตา่ง แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองคร์ู  Chur เป็นเมืองเล็ก ๆ   

ทวี่ากนัว่าเกา่แก่ทีสดุของประเทศ มีแพะภเูขาเป็นสญัลกัษณ์   บรรยากาศเมืองทีเงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์
สวิส 

19.00 น.     อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Laudinella **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที่ 3  คูร ์- ซังต์มอรทิซ์ - รถไฟทอ่งเที่ยว BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลกูาโน่ 
07.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ ซงัต์มอริทซ ์ เมืองฟ้าครามนาํใส อยู่ในหบุเขา Engadin สงูจากระดบันาํทะเล ,775m. ถือเป็นหลงัคายโุรป 

สญัลกัษณ์เมืองเป็นรูปพระอาทติย์ ได้รับการยกย่องวา่เป็นเมืองท่องเทียวระดบั Top of the world   ฉากหลงัคือ ยอดเขา    
PizNair  (สงู ,057 m.) ทาํให้เมอืงนีดมูเีสน่ห์มากขึน รถไฟท่องเทียวสาย Bernina Express ทเีกา่แก่ทีสดุของสวิตเซอร์แลนด ์ 
วงิผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์   ทมีีหิมะปกคลมุตลอดทงัปี ผ่านหบุเหว ลําธาร โตรกผา อโุมงค์  แห่ง      และสะพาน    
แห่ง โดยเฉพาะ สะพานโค้งวงกลมท ี Brusio ทมีีชอืเสียงโด่งดงัไปทวัโลก เส้นทางนีรับประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา  
จนเข้าสูเ่มืองทิราโน่ แหล่งพกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอติาลี 

12.00 น.       อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนนัเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ เมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ ระหวา่งเส้นทางผ่านทะเลสาบโคโม 
ได้ชอืวา่เป็นทะเลสาบทีสวยงามทีสดุของอิตาลีทางตอนเหนือ 

19.00 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Admiral**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 5  แซร์มัทท ์- ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอรน์ กลาเซียร์ พาราไดซ์) 
08.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00น. นําท่านสู่ สถาน ีMatterhorn Glacier Paradise เพือ ขึนเคเบิลคาร์ สมัผสักบัความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทสีงูถึง 

4,  เมตร และได้ชือว่าเป็น ยอดเขาทีมีรูปทรงสวยทีสดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นงัได้  ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตาเป็น ระยะทางยาวกว่า  กิโลเมตร  (ยาวทีสดุในสวิตเซอร์แลนด์) ชืนชมกบัทิวทศัน์
ทสีวยงาม ณ จดุสงูทีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,  เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา   และยอดเขาเอกยุดมูดิี ในเขตมงต์ 
บลงัก์   ชม ถํานาํแข็ง ทอียู่สงูทสีดุในสวิส  ถ่ายรูปกบั รูปแกะสลกันาํแข็ง ทสีวยงามลานหิมะกว้างให้ท่านได้สมัผสัอย่างจใุจ 

12.00 น.  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการพกัผ่อนใน เมืองปลอดมลพิษ หรือ เดินเทยีวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทงัยงัเป็นเมอืง

สวรรค์ของนกัสกี 
19.30 น.   อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเข้าสูท่ี่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที่ 4  ลูกาโน ่- อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟ Glacier Express สู่เมืองแซร์มัทท์ เมืองปลอดมลพษิ 
08.00 น.     อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น.    เดินทางโดยรถโค้ชสู่ ก็อทธาร์ท  ทเีป็นเจ้าของอโุมงค์ทีลึกทีสดุในยโุรป (17 ก.ม.) จากนนัรถไตร่ะดบัขึนสู่ยอดเขาทีมหีิมะปก

คลมุ ท่านสามารถพบเห็นธารนําแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเข้าสู่ เมืองอนัเดอร์แมท  
12.00 น.     อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

แล้วนําท่าน นงัรถไฟสาย Glacier Express นําท่านสู ่ เมืองแซร์มทัท์ ผ่านภมูปิระเทศทีงดงามของเทือกเขาแอลป์ อโุมงค์ 
สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาทีสงู ,  กว่าเมตร  ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาทีปกคลมุ
ด้วยธารนาํแขง็เจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มทัท์ เมืองทไีม่อนญุาตให้
รถยนต์วิงและเป็นเมืองทไีด้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษทีดีสดุของโลก ตงัอยู่บนความสงูกว่า 1,620 เมตร อสิระให้ท่านได้ชม
เมือง มีร้านค้ามากมาย        เมืองนีเป็นทีชืนชอบของนกัสกีจากทวัโลก (Glacier Express หยุดให้บริการ 24 ต.ค. – 10 ธ.ค. 
2022 จะเปน็รถไฟขบวน Panorama ให้บริการแทน) 

19.00 น.     อาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร 
นำท่านเข้าสูท่ี่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที่ 6  แซร์มัทท์ - ทาสซ์ - ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ์ - นั่งรถไฟ GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก 
07.00 น.    อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.     เดินทางสู่ เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวลัเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in  Europe แหล่งนาํแร่

ธรรมชาติทีโด่งดงัทสีดุในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ทใีห้บริการอาบนําแร่และสปาใหญ่และทนัสมยัทีสดุของ
เมืองสระนาํแร่กว่า  แห่งภายในศนูย์บริการแหง่นี อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool 
/ SpaPool ในอณุหภมูคิวามร้อนระหว่าง 28-43  องศาเซลเซียส 

12.00 น.     อาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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วันที่ 8  อินเทอร์ลาเกน้ - สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ สนามบินซูริค (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.)  
13.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 971 

วันที่ 9  กรงุเทพฯ 
06.50 น.    ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศทีมชืีอเสียงทงัในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึงได้รับสมญานาม
ว่าเป็น ไข่มกุของริเวียร่าแห่งสวสิ เขตทะเลสาบเจนวีา (Lac Leman) หรือทีชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า นงัรถไฟสาย 
Golden Pass Panorama  เป็น  ในเส้นทางท่องเทียวทางรถไฟทีสวยทสีดุของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม  บ้านไร่
ปลายนา    ฟาร์มปศสุตัว์ ทจีะทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเกา่แกต่งัแตค่รงับรรพบรุุษ จนถึง สถานีกืซตาด์ก 
Gstaad   เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอนัดบัต้น ๆ  ของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแหง่นีมีบ้านตากอากาศของคนดงั อาทิ   จูลี  
แอนดรูส์  (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมทงัเหล่าเซเล็บของโลก อาท ิไมเคิล แจ็กสนั
, เจ้าฟ้าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตนั ล้วนแตเ่คยมาพกัผ่อนตามอากาศทีเมืองน ี  

19.00 น.    อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
      นำท่านเข้าสูท่ี่พกั  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 7  กืซตาด์ก - กรนิเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 
07.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เมอืงกรินเดอวาลด์ จดุสตาร์ทของการท่องเทียวยอดเขายงูเฟรา ทมีีความสงูกว่าระดบันําทะเลถงึ 3,454 เมตร 

ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึนพิชติยอดเขายงูเฟราโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยนงักระเช้าลอยฟ้า 
ขนาด  ทีนงัพร้อมหน้าตา่งกว้างเพือชมวิวทวิทศัน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึนสู่ยอดเขาเพียง 1.  ช.ม. (ลดลง 47 นาที) 
บนยอดเขามีกจิกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหมิะ  Sphinx จดุชมวิวทีสงูทสีดุในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice 
Palace ถํานําแข็งทีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนําแข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของธารนําแข็ง Aletsch ทยีาวทีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทําช้อคโกแล็ต  Alpine Sensation อกีหนึงกจิกรรม
ทนี่าสนใจ 

12.00 อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย เดินทางลงจากยอดเขายงูเฟราโดยรถไฟ รถโค้ชคนัเดิมนําท่านเดนิทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น อนัเป็นแหล่งท่องเทียวทสํีาคญั

และมคีวามสําคญัประหนึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตงัอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทงัยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธิ 

19.00 น.     อาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร 
                   นำท่านเข้าสูท่ี่พัก Hotel Kreb **** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกนั 
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 

With Bed 
Child 4-6 

No Bed 
DBL 

SGL 
SGL 
Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

-  ม.ค.  

145,000.- 131,000.- 116,000.- 20,000.- 12,000.- 45,000/33,000.- 

-  ก.พ.  

-  มี.ค.  

-  เม.ษ.  

 เม.ษ. –  พ.ค.  

-  พ.ค.  

คา่ทวัร์รวม : 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และส่วนเพมิของนํามนัเชอืเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าโรงแรมทีพกัตามทีระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ 

หมายเหต ุ      ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยซอืตวัเครืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมทีพกั, 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทเีข้าชมตา่ง ๆ เพอืเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิกเทียวบิน, 
การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเป็นผลทําให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิในการปรับเปลียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ทีทา่นได้ชาํระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มกีารตกลงชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
และหากมคี่าใช้จา่ยใด ๆ ทีเกิดขนึนอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิงททีางบริษัท ฯ มอิาจรบัผิดชอบได้ 
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 ค่าทิปพนกังานขับรถทอ่งเที่ยว ตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวติฟรังค์ต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต / อวยัวะ /สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสินเชิงจากอบุตัิเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ -  ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทงันคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที
ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพมิความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและเทียวบิน กรุณา
สอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน  กิโลกรัม 
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ และไกด์ทอ้งถิ่น 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดมืในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและเครืองดืมทสีงัพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่าน
ต้องมคี่าใช้จา่ยเพิม 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง
ท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง ซงึเงนิมดัจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 30 วนั
ก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงือนไข 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อำนวยต่อบุคคลดังตอ่ไปนี้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรบัลกูค้าดงัต่อไปนี 

1. เด็กทมีอีายใุนระหว่างแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุีมคีวามจาํเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางทีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจํา** 

(หกัค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายไปแล้ว) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั **คืนเงินมดัจํา %** 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร์** 
 การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัท่องเทียว หากผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมคี่าใช้จา่ยทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจดันําเทียว ให้นํามา
หกัจากเงินค่าบริการทีต้องจา่ย ทงันใีห้ผู้ประกอบธุรกจินําเทียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปน ี

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าดําเนินการ 
2. ค่ามดัจาํ หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครืองบิน 
3. ค่าใช้จา่ยทจีําเป็นอนื 

ในกรณีค่าใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจนําเทียวตามวรรคหนึง สงูกวา่เงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียว
ไม่ได้ 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงอืนไขใดเงอืนไขหนึง แต่ทา่นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซา่ได้ทนัตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิมคือค่าวซี่า และค่าเปลียนชือตวัเท่านนั และต้องไม่อยูใ่นเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบคุคลหนึงในคณะของทา่นไม่ได้รับการพจิารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซงึการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนั
เวลาทยีกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวี
ซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมผีู้ เดินทาง ตาํกว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี การล่าช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกดิขึน หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทส่ีอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีทา่นชําระมาแล้ว 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชอืเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
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 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 1 กรกฎาคม 2565 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น
ค่าทวัร์ส่วนเพิมททีางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ระยะเวลาในการพิจารณา 15-30 วนั (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวนัหยุด) 

(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิวมอื ด้วยตนเอง  

ศนูย์รับยืนฯ ในวนัทีไปยืนขอวีซ่า ศนูย์รับคําร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 ชนั  อาคารจามจรีุสแควร์ ถนน พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กทม  

เวลารับใบคําร้อง : วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ 8.30 น. – 12.00 น. และ .  - 16.00 น. 

 

🗹 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายุไมต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่ม

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวีซ่า 

🗹 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนา

สตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

🗹 รูปถ่าย .  ซม. x .  ซม. จาํนวน  รูปถ่ายไว้ไมเ่กนิ  เดือน 

🗹 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทที่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นนัโดยระบุตําแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทเีริมทาํงานกับบริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางานเพอืเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกําหนดลา   

🗹 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม

วตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงนิของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

🗹 Statement ย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัจากธนาคาร ควรเลือกเล่มทมีีการเข้าออกของเงินสมาํเสมอ และมี

จํานวนไมต่ํากว่า 6 หลกั เพอืให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือกลบัสู่ภมูลํิาเนา ใน

กรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชใีดบญัชีหนึงในการยนืขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่

รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

🗹 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง

บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบชืุอผู้ เดินทางและ

เหตผุลทจีดัการเดินทางนใีนจดหมายด้วย 

🗹 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   

🗹 กรณีทีเด็กอายตุํากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบดิา, มารดา 

จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ

ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

🗹 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่า สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

🗹 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็

ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงอืนไขทีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


