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วันที่ วันที่ 11  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋

เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท า
ให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ 
ที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ไว้
ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้า
ทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที่ วันที่ 22  ซูริค ซูริค --  อันเดอร์อันเดอร์แมท แมท --  รถไฟรถไฟสู่เมืองแซร์มัทสู่เมืองแซร์มัทเเมืองปลอดมลพษิมืองปลอดมลพษิ  เสาร์เสาร์  
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าคณะออกเดินทางสู่

เมืองอนัเดอร์แมท  
(68 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. น าทา่นนัง่รถไฟสูเ่มืองแซร์มทั รถไฟวิ่งผา่นภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่น

ชมอโุมงค์ สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเส้นทางทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-
Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซร์มทั เมืองที่ไมอ่นญุาตให้
รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความ
สงูกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นที่ช่ืนชอบของนกั
สกีจากทัว่โลก  

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MIRABEAU หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotel-mirabeau.ch 
วันที่ วันที่ 33  เซอร์แมทเซอร์แมท  --  ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 

พาราไดซ์)พาราไดซ์)  --  มงเทรอซ์มงเทรอซ์  
อาทติย์อาทติย์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าทา่นสูส่ถานเีคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นัง่ได้ 6 ทา่น) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาว
ทีส่ดุในสวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมท
เทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูดิี ในเขตมงต์ 
บลงัก์ ชมถ า้น า้แข็งที่อยูส่งูที่สดุในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลาน
หิมะกว้างให้ทา่นได้สมัผสัอยา่งจใุจ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัจากนัน้ อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอด

มลพิษ หรือเดินเทีย่วชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี จนถงึเวลาอนั
สมควร น าทา่นออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสูเ่มืองทาสซ์อกีครัง้ เพื่อเดินทางสูเ่มือง 

(140 ก.ม.) 
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มงต์เทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มีช่ือเสยีง ทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซึง่ได้รับสมญานามวา่ริเวยีร่าแหง่สวิตเซอร์แลนด์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.edenpalace.ch 

วันที่ วันที่ 44  มงเทรอซ์ มงเทรอซ์ --  พชิติยอดเขา พชิติยอดเขา GGllaacciieerr  33000000  --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมือง

ที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้ โดยสารได้ถึง 125 คน  พาท่านขึน้กระเช้า
ยกัษ์ พร้อมชมทศันียภาพที่งดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการ
ขนานนามใหมว่า่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาทา่นนัง่รถ Snow Bus ตะลยุหิมะ
ที่ขาวโพลนสูจุ่ดชมวิวทศันียภาพที่งดงาม หากอากาศดี ท้องฟ้าสดใส ท่านจะสามารถ
มองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือแมทเทอร์ฮอร์นได้จากที่นี่ เพลิดเพลินกบักิจกรรมตื่นเต้น
สนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอดเขา
ด้วยความสงู 3,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล 

 
 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น ทีม่ีความส าคญัประหนึง่เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด์ ช่ือของเมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ 
Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)  อิสระให้ทา่นได้มีเวลาในการช้อป
ปิง้สนิค้าชัน้ดีของสวิสเป็นของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 
วันที่ วันที่ 55  กรินเดอวาลด์ กรินเดอวาลด์ --  ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขายูงเฟรา ((TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE))  --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น 

--  เมืองอนิเทอลาเก้นเมืองอนิเทอลาเก้น  
อังคารอังคาร  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถ

โค้ช ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ
แหง่แรกของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายงูเฟราทีม่ีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 
ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางน า
ทา่นสูย่อดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุใน
ยโุรป เพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมววิที่สงู
ที่สดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้
สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้
ทา่นได้สนกุสนาน และเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบั
การสง่โปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป 

 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดมิ เส้นทางแสนสวยผา่นเมือง

ปลอดมลพิษที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลีย่นขึน้รถโค้ชคนัเดิมเข้าสูเ่มืองอินเทอ
ลาเก้น อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทีส่ าคญั และมีความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรน
เนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้
ยงัเมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

(12.5 ก.ม.) 
 
 

http://www.edenpalace.ch/
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Swiss Fondue 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 
วันที่ วันที่ 66  เมืองอนิเทอลาเก้น เมืองอนิเทอลาเก้น --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  FFooxx  TToowwnn  FFaaccttoorryy  SSttoorreess  --  ซอนดริโอซอนดริโอ  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลกูาโน ่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน ่ ที่มีอากาศดี

ตลอดปี เหลา่ดาราฮอลลวีู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้ 
(168 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ 

Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมด์กว่า 100 
ร้านค้า จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองซอนดริโอ เมืองที่เคยเป็น
เมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ซึ่งภายหลงัถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี 
และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สทิธ์ิ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.grandhoteldellaposta.eu/ 

วันที่ วันที่ 77  ซอนดริโอ ซอนดริโอ --  ทริาโน่ทริาโน่  --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังต์มอริทซังต์มอริทซ์ซ์  --  ลูเซิร์นลูเซิร์น  พฤหสับดีพฤหสับดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองทิราโน ่ โดยเลาะเลยีบผา่นทะเลสาบโคโม ่ แหลง่พกัผอ่นตากอากาศ

ทางตอนเหนือของอติาล ี เพลดิเพลนิตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลยีนริม
ทะเลสาบ และวิลลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบงา่ย
ทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา 
ที่ล้อมรอบ ท าให้ดโูดดเดน่ 

(35 ก.ม.) 

10.03 น. รถไฟทอ่งเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอร์แลนด์ น าทา่น
ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ล าธาร โตรกผา 
อโุมงค์ 55 แหง่ และสะพาน 196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มี
ช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก เส้นทางนีรั้บประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสู่
เมืองซงัต์มอริทซ์เมืองฟ้าครามน า้ใสเป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 
1864 ได้สร้างโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าให้มกีารเกิดกีฬาฤดู
หนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแขง่ในระดบัเวลิด์แชมป์เปีย้นชิพและ
โอลมิปิกมาแล้ว 

 

 
(10.03-12.36) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสูเ่มืองลเูซิร์นเมืองตากอากาศที่โดง่ดงัริมทะเลสาบสี่

พนัธรัฐ 
(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch  
วันที่ วันที่ 88  ลูเซิร์น ลูเซิร์น --  ขึน้เขาริกา ขึน้เขาริกา --  สะพานคาเปล สะพานคาเปล     ศุกร์ศุกร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูห่มูบ้่านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือได้วา่เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เก่าแก่

ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 
สหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี ้ มี
ที่มาจากค าวา่ Mons Regina แปลได้วา่ ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็น
ทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง แล้ว  

http://www.astoria-luzern.ch/
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เดินทางกลบัสุล่เูซิร์น  
บา่ย น าคณะไปถ่ายรูปคู่กบัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแม่น า้รอยส์ เป็นภาพที่ถกูใช้ในการ

โปรโมตเมือง แล้วไปชมสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลกัสงิโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้าง
ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสยีชีวิตในระหว่างการปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้ว
อิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยา่นเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, 
มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch  
วันที่ วันที่ 99  ลูเซิร์น ลูเซิร์น --  สนามบนิซูริค สนามบนิซูริค --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย

แลกเปลีย่นทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
(79 ก.ม.) 

13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันที่ วันที่ 1100  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
06.10 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSuupppp  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

10-19 ม.ค. 2563 

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

17-26 ม.ค. 2563 
24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 
31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563 

7-16 ก.พ. 2563 
14-23 ก.พ. 2563 

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 

27 มี.ค. – 5 เม.ย. 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 

http://www.astoria-luzern.ch/
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คา่ทวัร์คา่ทวัร์รวม รวม ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 3 สวิตฟรังค์ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนักอ่นการ
เดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
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ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเง่ือนไข

การสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
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มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

กการสบูบหุร่ี (ารสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การการเดินทางเป็นครอบครัเดินทางเป็นครอบครัว (ว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณเอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ  1100  วันท าการวันท าการ  
((การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมาการขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา  สแกนลายนิว้มือด้วสแกนลายนิว้มือด้วยตนเองยตนเอง  ณ ศนูย์รับค าร้องขอวซีา่ประเทศณ ศนูย์รับค าร้องขอวซีา่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่น)สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่น)   
VVFFSS  SSwwiittzzeerrllaanndd  ::  เดอะพลาซา่ ชัน้ 4 เดอะพลาซา่ ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรีุสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรีุสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนัวนั  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(ใบหน้าตรงเห็นใบหน้าชดัเจน รูปต้องเห็นใบหแูละคิว้ เปิดหน้าผาก)รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของ
ใบหน้าที่ชดัเจนตัง้แตศ่ีรษะจนถงึหวัไหลแ่ละความยาวของใบหน้าต้องมเีนือ้ที่ของรูปถา่ย 70-80% ของพืน้ท่ี จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสี
ขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร 
ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ย้อนหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเลม่ทีม่ีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่า
กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา เนื่องจาก
สถานทตูสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวี
ซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว 
(เป็นภาษาองักฤษ)และแนบ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอื
รับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิสไมรั่บพิจารณา*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
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ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 
 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้วหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว  ทางบริษัทฯ ถือวา่ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง  

และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  
 


