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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์) 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที่ 2 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ 
00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG 970 
06.55 น. คณะถึงสนามบินท่าอากาศยานซูริค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว น าคณะเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท หมู่บ้าน

เล็กๆใจกลางเทือกเขาแอลป์ แต่เป็นแหล่งสกีที่นิยมแห่งหนึง่ในสวติเซอร์แลนด ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าท่านนัง่รถไฟ Glacier Express สู่เมืองแซร์มทั รถไฟวิ่งผ่านภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค ์

สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลมุด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มทั เมอืงที่ไม่
อนญุาตให้รถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟตุ) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้า
มากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีชื่นชอบของนกัสกีจากทัว่โลก 
(Glacier Express หยดุให้บริการ 24 ต.ค. – 10 ธ.ค. จะเป็นรถไฟแบบ Panorama ให้บริการทแทน) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Sonne **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 3 เซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ - มงเทรอซ์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. น าท่านสู่สถานเีคเบิล้คาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถงึ 

4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุของเทอืกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความ
สงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา ชื่นชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 
เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงต์บลงัก์ ชมถ า้น า้แขง็ที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถา่ยรูปกบัรูป
แกะสลกัน า้แขง็ที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สมัผสัอยา่งจใุจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงั

เป็นสวรรค์ของนกัสกี จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสู่เมืองทาสซอ์ีกครัง้ เพื่อเดินทางสู่
เมือง มงต์เทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได้รับสมญานามวา่
ริเวียร่าแห่งสวติเซอร์แลนด์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Eden Palace Au Lac Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 4 มงเทรอซ์ - พิชติยอดเขา Glacier 3000 - อนิเทอลาเก้น 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ทีเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ

ผู้ โดยสารได้ถึง 125 คน  พาท่านขึน้กระเช้ายกัษ์ พร้อมชมทศันยีภาพท่ีงดงาม สู่บริเวณ กลาเซยีร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่
ได้รับการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาทา่นนัง่รถ Snow Bus ตะลยุหมิะที่ขาวโพลนสู่จดุชมววิ
ทศันียภาพที่งดงาม หากอากาศดีท้องฟา้สดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจงุฟราว หรือแมทเทอร์ฮอร์นได้จาก
ที่น่ี เพลิดเพลินกบักิจกรรมตื่นเต้นสนกุสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้วยความสงู 3,000 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น ที่มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด์ ชื่อของเมืองมา

จากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)  อิสระให้ท่านได้มีเวลาในการช้อป
ปิง้สินค้าชัน้ดีของสวิสเป็นของฝาก 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Kreb Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 5 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (Top of Europe) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น 
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. สู่เมืองกรินเดอวาลด์ จดุสตาร์ทของการท่องเที่ยว ยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับ

การยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 26 
ที่นัง่พร้อมหน้าตา่งกว้างเพื่อชมววิทิวทศัน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึน้สู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บน
ยอดเขามกีิจกรรมมากมายให้ทา่นได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จดุชมววิที่สงูที่สดุในยโุรป และ Glacier Plateau , 
Ice Palace ถ า้น า้แข็งทีแ่กะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาว
ที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าช็อคโกแลท  Alpine Sensation ที่
จะท าให้ท่านเพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชน ากลบัสู่เมืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั และมี

ความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Kreb Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 6 เมืองอนิเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนยิม

มาตากอากาศที่เมืองนี ้ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหวา่งทางแวะช้อปปิง้ที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านได้

มีเวลาช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมด์กว่า 100 ร้านค้า เดินทางต่อสู่เมอืงซอนดริโอ โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่ง
พกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ 
และวิลล่าเรียบหรูแสดงถงึฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ และต้นไม้ 
ดอกไม้ สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ท่ีล้อมรอบ ท าให้ดโูดดเดน่ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Grand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 7 ซอนดริโอ - ทริาโน่ – Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านเขตใจ

กลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง 
โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ทีม่ชีื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เส้นทางนีรั้บประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา 
จนเข้าสูเ่มืองซงัต์มอริทซเ์มืองฟ้าครามน า้ใสเป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรม
แห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าให้มีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแข่งในระดบั
เวิลด์แชมป์เปีย้นชิพและโอลิมปิกมาแล้ว 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เที่ยวชมเมืองซงัต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศที่โด่งดงัไปทัว่โลก ตวัเมืองตัง้อยู่บนเขต upper ที่ท่านสามารถมองววิทิวทศัน์

ได้อย่างกว้างไกล น าคณะออกเดนิทางสู่เมืองลเูซิร์นเมืองตากอากาศที่โด่งดงัริมทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที่ 8 ลูเซิร์น – ขึน้เขาริกิ - สะพานคาเปล   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 

รองจากยอดเขาวอชงิตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชยีร์ สหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริก ิ
(Rigi Kulm) นี ้มีที่มาจากค าวา่ Mons Regina แปลได้ว่า ราชนิิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขา
อื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทวิทศัน์ที่แตกตา่ง แล้วเดินทางกลบัสุ่ลเูซิร์น  
บ่าย น าคณะไปถา่ยรูปคู่กบัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแม่น า้รอยส์ เป็นภาพท่ีถกูใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสญัลกัษณ์

อีกอย่างหน่ึงคือ รูปสลกัสิงโตหินบนหน้าผา ซึง่สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสยีชีวติในระหว่างการ
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ปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้วอิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยา่นเมืองเกา่ อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวคิตอรี
น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแล็ตและอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที่ 9 ลูเซิร์น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกจิที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้ขายแลกเปล่ียนทองค าทีใ่หญ่ที่สดุ และ

เป็นตลาดหลกัทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.50 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ     ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการ
ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มกีารตกลงช าระ
ค่าใช้จา่ยตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมคี่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะ
เป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

16-25 ก.ย. 2565 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

14-23  ต.ค. 2565 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

18-27 พ.ย. 2565 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

10-19 ธ.ค. 2565 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

24 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

21-30 ม.ค. 2566 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

10-19 ก.พ. 2566 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

17-26 มี.ค. 2566 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

07-16 เม.ษ. 2566 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

28 เม.ษ.  – 07 พ.ค. 2566 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 

05 – 14 พ.ค. 2566 149,000.- 134,000. 119,000.- 22,000.- 13,000.- -40,000/-30,000 
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ค่าทวัร์รวม : 
 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวติฟรังคต์่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชวีิต / อวยัวะ /

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 
/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและเทีย่ว 
บิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและเชื่อถือ
ได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ า
ล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และ
กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าทา่น
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 
การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร์** 
• การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเที่ยวให้

น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทีย่วทราบ ดงัต่อไปนี  ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได้ 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่นไขใดเงื่อนไขหน่ึงแต่ทา่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซี่าได้ทนัตามก าหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิม่คือคา่วซี่า และคา่เปล่ียนชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & 
NON-REFUND 
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือ่นไขของวนั
เวลาทีย่กเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่น
ขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า
ทวัร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 15-30 วนั (ไม่นบัวนัเสาร์ - อาทติย์และวนัหยุด) 

(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนดผ์ูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือ ดว้ยตนเอง  

ศูนยรั์บยืน่ฯ ในวนัท่ีไปยืน่ขอวีซ่า ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแคว ์ถนน พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม 10330 

เวลารบัใบค ารอ้ง : วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 
 

🗹 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซี่า 

🗹 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนา
สตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

🗹 รูปถ่าย 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูปถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 

🗹 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนดลา   

🗹 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

🗹 Statement ย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่
กว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมูิล าเนา ในกรณีที่เดินทาง
เป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชกีระแส
รายวนั*** 

🗹 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

🗹 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
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🗹 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

🗹 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซ่า สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนยีมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

🗹 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซี่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 


