
 

                              

 

 
 



 

                              

วันที ่วันที ่11  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-19 

สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหตุ ทางบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋ว

เครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท า
ใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 
หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ที่ท่านไดช้  าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไว้
ลว่งหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้
ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

วันที ่วันที ่22  ซูริค ซูริค --  อันเดอร์อันเดอร์แมท แมท --  รถไฟรถไฟสูเ่มืองแซรมั์ทสูเ่มืองแซรมั์ทเเมืองปลอดมลพิษมืองปลอดมลพิษ  เสาร์เสาร์  
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถงึสนามบินนครซูริค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น  าคณะออกเดินทางสู่

เมืองอนัเดอรแ์มท  
(68 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านนั่งรถไฟสูเ่มืองแซรม์ทั รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน

ชมอุโมงค ์สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-
Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนุญาตให้
รถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความ
สงูกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณ์ของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีรา้นคา้มากมาย เมืองนีเ้ป็นที่ชื่นชอบของนัก
สกีจากทั่วโลก  

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL MIRABEAU หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-mirabeau.ch 
วันที ่วันที ่33  เซอรแ์มทเซอรแ์มท  --  ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์

พาราไดซ)์พาราไดซ)์  --  มงเทรอซ์มงเทรอซ์  
อาทติย์อาทติย์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสู่สถานีเคเบิล้คาร ์MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผัสกบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้6 ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาว
ที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มท
เทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงต์ 
บลงัก ์ ชมถ า้น  า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลาน
หิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัจากนัน้ อิสระตามอธัยาศัย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอด

มลพิษ หรอืเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี จนถงึเวลาอนั
สมควร น  าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสูเ่มืองทาสซอ์ีกครัง้ เพื่อเดินทางสูเ่มือง 
มงตเ์ทรอซ ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสยีง ทัง้ในฤดูรอ้นและหนาวรมิทะเลสาบ

(140 ก.ม.) 



 

                              

เจนีวา ซึ่งไดร้บัสมญานามว่ารเิวียรา่แห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรอืเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.edenpalace.ch 

วันที ่วันที ่44  มงเทรอซ ์มงเทรอซ ์--  พิชิตยอดเขา พิชิตยอดเขา GGllaacciieerr  33000000  --  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ที่ เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมือง

ที่ตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน  พาท่านขึน้กระเชา้
ยกัษ์ พรอ้มชมทัศนียภาพที่งดงาม สูบ่ริเวณ กลาเซียร ์เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ไดร้บัการ
ขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) พาท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลยุหิมะ
ที่ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดี ทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถ
มองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรอืแมทเทอรฮ์อรน์ไดจ้ากที่นี่  เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ืนเตน้
สนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนวส์เลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมทา้ทายดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขา
ดว้ยความสงู 3,000 เมตร เหนือระดบัน  า้ทะเล 

 
 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเกน้ ที่มีความส าคัญประหนึ่งเมือง

หลวงของแบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ชื่อของเมืองมาจากท าเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ 
Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)  อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาในการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ชัน้ดีของสวิสเป็นของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรอืเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 
วันที ่วันที ่55  กรินเดอวาลด ์กรินเดอวาลด ์--  ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขายูงเฟรา ((TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE))  --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น 

--  เมืองอินเทอลาเก้นเมืองอินเทอลาเก้น  
อังคารอังคาร  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์ จดุเริ่มตน้ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถ

โคช้ ปี  2001  UNESCO  ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยโุรป น  าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสงูกว่าระดบัน  า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 
ของสวิสเซอรแ์ลนด)์ ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางน า
ท่านสูย่อดเขาแวะชมกลาเซียร ์หรอืธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟที่สงูที่สดุใน
ยโุรป เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง Sphinx จดุชมวิวที่สงู
ที่สดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น  า้แข็งที่แกะสลกัให้
สวยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร สมัผัสกบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้
ท่านไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบั
การสง่โปสการด์ โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป 

 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เสน้ทางเดิม เสน้ทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิ่ง แลว้เปลี่ยนขึน้รถโคช้คนัเดิมเขา้สูเ่มืองอินเทอ
ลาเกน้ อนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญั และมีความส  าคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอรโ์อเบอลนัด ์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้ง
ยงัเมืองแห่งการพักผ่อน สมัผัสบรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

(12.5 ก.ม.) 
 
 

http://www.edenpalace.ch/


 

                              

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรอืเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 
วันที ่วันที ่66  เมืองอินเทอลาเก้น เมืองอินเทอลาเก้น --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  FFooxx  TToowwnn  FFaaccttoorryy  SSttoorreess  --  ซอนดริโอซอนดริโอ  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ ที่มีอากาศดี

ตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้ 
(168 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัอาหาร น  าคณะออกเดินทางสู่เมืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที่ 

Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนเนมด์กว่า 100 
รา้นคา้ จนไดเ้วลาอันสมควร น  าคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองซอนดรโิอ เมืองที่เคยเป็น
เมืองพักของทหารโรมันโบราณ ซึ่งภายหลงัถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบารดี์ 
และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศักด์ิสทิธ์ิ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL DELLA POSTA หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.grandhoteldellaposta.eu/ 

วันที ่วันที ่77  ซอนดริโอ ซอนดริโอ --  ทริาโน่ทริาโน่  --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังตม์อริทซังตม์อริทซ์ซ์  --  ลูเซิรน์ลูเซิรน์  พฤหสับดีพฤหสับดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองทิราโน่ โดยเลาะเลยีบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหลง่พกัผ่อนตากอากาศ

ทางตอนเหนือของอิตาล ี เพลิดเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอ์ิตาเลยีนรมิ
ทะเลสาบ และวิลลา่เรยีบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรยีบง่าย
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน า้ น  า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา 
ที่ลอ้มรอบ ท าใหด้โูดดเด่น 

(35 ก.ม.) 

10.03 น. รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ น  าท่าน
ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ล  าธาร โตรกผา 
อโุมงค ์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มี
ชื่อเสยีงโด่งดังไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สู่
เมืองซงัตม์อรทิซเ์มืองฟ้าครามน า้ใสเป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 
1864 ไดส้รา้งโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าใหม้ีการเกิดกีฬาฤดู
หนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแข่งในระดบัเวิลดแ์ชมป์เป้ียนชิพและ
โอลมิปิกมาแลว้ 

 

 
(10.03-12.36) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์เมืองตากอากาศที่โด่งดงัริมทะเลสาบสี่

พนัธรฐั 
(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
   
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.grandhoteldellaposta.eu/
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วันที ่วันที ่88  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ขึน้เขาริกา ขึน้เขาริกา --  สะพานคาเปล สะพานคาเปล     ศุกร์ศุกร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูห่มู่บา้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่

ที่สดุในยโุรป และยังเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร  ์
สหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดบัน  า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี ้ มี
ที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็น
ทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ ้ลคารท์ี่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศนท์ี่แตกต่าง แล้ว

เดินทางกลบัสุล่เูซิรน์  
 

บ่าย น าคณะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวขา้มแม่น  า้รอยส ์เป็นภาพที่ถูกใชใ้นการ
โปรโมตเมือง แลว้ไปชมสญัลกัษณอ์ีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลกัสงิโตหินบนหนา้ผา ซึ่งสรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรบัจา้งชาวสวิส ที่เสยีชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส แลว้
อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, 
มีดพบัวิคตอรนี็อกซ,์ นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอื่นๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch  
วันที ่วันที ่99  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค --  กลบักรุงเทพฯกลบักรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองซูริค ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย

แลกเปลี่ยนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
(79 ก.ม.) 

13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันที ่วันที ่1100  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
06.10 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
               (หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม 

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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AAdduullttss  WWiitthh  BBeedd  NNoo  BBeedd  SSGGLL  SSuupppp  AADDLL  //  CCHHDD  
 

115000 131,000 97,000 20,000 10,500 -23,000 
-18,000 

 
 

21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
28 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563 

6-15 มี.ค. 2563 
13-22 มี.ค. 2563 
20-29 มี.ค. 2563 

 
 
 
 

3-12 เม.ย. 2563 121000 109,000 102,000 20,000 10,500 -23,000 
-18,000 

** 8-17 เม.ย. 2563 ** 126,000 114,000 108,000 20,000 10,500 -27,000 
-21,000 

17-26 เม.ย. 2563 

121000 109,000 102,000 20,000 10,500 -23,000 
-18,000 

24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 
1-10 พ.ค. 2563 
8-17 พ.ค. 2563 
15-24 พ.ค. 2563 
22-31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563 
5-14 มิ.ย. 2563 
12-21 มิ.ย. 2563 
19-28 มิ.ย. 2563 

26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
ค่าทวัร์ค่าทวัร์รวม รวม ::   
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 3 สวิตฟรงัคต่์อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น  า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  



 

                              

  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่าน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอืล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ช  าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก  าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(การยกเลกิการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบรกิารที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ามาหักจากเงิน  
    ค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก  
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท์ี่น  ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% ตามเงื่อนไข

การสะสมไมลข์องสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))   
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพัก 1 ท่าน 



 

                              

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ  ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรบัเปลี่ยน หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (สถานที่เขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่ เขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรอื สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรอืเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้  าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส  าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได ้ ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน  า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้  าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน  า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

กการสบูบหุรี่ (ารสบูบหุรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส  าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การการเดินทางเป็นครอบครัเดินทางเป็นครอบครัว (ว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
 
 
 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลายืน่ประมาณเอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลายืน่ประมาณ  1100  วันท าการวันท าการ  



 

                              

((การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมาการขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา  สแกนลายน้ิวมือดว้สแกนลายน้ิวมือดว้ยตนเองยตนเอง  ณ ศนูยร์บัค  ารอ้งขอวีซ่าประเทศณ ศนูยร์บัค  ารอ้งขอวีซ่าประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน)สวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน)   

VVFFSS  SSwwiittzzeerrllaanndd  ::  เดอะพลาซ่า ชัน้ 4 เดอะพลาซ่า ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนัวนั  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ   
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรอืประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(ใบหนา้ตรงเห็นใบหนา้ชัดเจน รูปตอ้งเห็นใบหแูละคิว้ เปิดหนา้ผาก)รูปถ่ายตอ้งแสดงองคป์ระกอบของ

ใบหนา้ที่ชดัเจนตัง้แต่ศีรษะจนถงึหัวไหลแ่ละความยาวของใบหนา้ตอ้งมีเนือ้ที่ของรูปถ่าย 70-80% ของพืน้ที่ จ  านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสี
ขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส  าเนาสติูบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ ์

 หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ  าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษัิทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส  าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที่คัดไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน  

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ยอ้นหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ  านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภู่มิล  าเนา เนื่องจาก
สถานทูตสวิตเนน้ดเูรื่องการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวี
ซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวั 
(เป็นภาษาองักฤษ)และแนบ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ***สถานทตูไม่รบับัญชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอื
รบัรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รบัพิจารณา*** 

 กรณีที่บรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทางบริษัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนักเรยีน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
 กรณีที่เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ ์ เดินทางไปกบับิดา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ  านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บรษัิทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้  ทางบรษัิทฯ ถือว่าทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   
และเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการและเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ   

 


