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วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที่ 2  ซูริค - ลูเซิรน ์- หมู่บา้นวิทซน์าว - ขึน้ยอดเขาริกิ – เมืองคูร ์
00.35 น.      เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
06.55 น. ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสู่หมู่บา้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว่้าเป็นรถไฟเสน้ทางสายภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  

เขาริกิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากค าว่า  Mons Regina แปลไดว่้าราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องยอดเขาอื่นๆ  
ไดร้อบ 360 องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์ ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทิวทศันท์ี่แตกต่าง แลว้เดินทางสู่เมืองครู ์ Chur เป็นเมืองเล็ก ๆ   ที่ว่ากนัว่า

เก่าแก่ที่สดุของประเทศ มีแพะภูเขาเป็นสญัลกัษณ ์  บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตลส์วิส 
19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Laudinella **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 3  คูร ์- ซังตม์อริทซ ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน ่- ลูกาโน ่
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ซงัตม์อริทซ ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส อยู่ในหบุเขา Engadin สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,775m. ถอืเป็นหลงัคายโุรป 

สญัลกัษณเ์มืองเป็นรูปพระอาทิตย ์ ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบั Top of the world   ฉากหลงัคือยอดเขา    
PizNair  (สงู3,057m.) ท าใหเ้มืองนีด้มีูเสน่หม์ากขึน้ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
ว่ิงผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์   ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แห่ง      และสะพาน  196  
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพริบตา  
จนเขา้สู่เมืองทิราโน่ แหล่งพกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี 

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่เมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ ระหว่างเสน้ทางผ่านทะเลสาบโคโม ไดช้ื่อ
ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลีทางตอนเหนือ 

19.00 น.       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
      น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Admiral**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 5  แซรม์ัท - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์พาราไดซ)์ 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00น. น าท่านสู่สถานี Matterhorn Glacier Paradise เพ่ือขึน้เคเบิล้คารส์มัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถึง 

4,478 เมตรและไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้6  ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตาเป็น ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร  (ยาวที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ชื่นชมกบัทิวทศัน์
ที่สวยงาม ณ จุดสงูที่สดุบริเวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา   และยอดเขาเอกุยดมิูดี ในเขตมงต ์
บลงัก ์  ชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส  ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้ัมผัสอย่างจุใจ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมือง

สวรรคข์องนกัสกี 
19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 4  ลูกาโน่ - อนัเดอรแ์มท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซรมั์ท เมืองปลอดมลพิษ 
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น.    เดินทางโดยรถโคช้สู่ก็อทธารท์  ที่เป็นเจา้ของอโุมงคท์ี่ลึกที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) จากนัน้รถไต่ระดับขึน้สู่ยอดเขาที่มีหิมะปก

คลมุ ท่านสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สู่เมืองอนัเดอรแ์มท  
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

รถไฟสาย Glacier Express น าท่านสู่เมืองแซรม์ทั ผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อโุมงค ์สะพาน หบุเหว ผ่าน
สวิสแกรนดแ์คนยอนและหบุเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร  ตลอดเสน้ทาง ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของ
เสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว่ิ์งและเป็นเมืองที่
ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีสุดของโลก ตัง้อยู่บนความสงูกว่า 1,620 เมตร อิสระใหท้่านไดช้มเมือง มีรา้นคา้มากมาย        
เมืองนีเ้ป็นที่ชื่นชอบของนกัสกีจากทั่วโลก (Glacier Express หยุดให้บริการ 24 ต.ค. – 10 ธ.ค. 2022 จะเป็นรถไฟขบวน 
Panorama ให้บริการแทน) 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 6  ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กซืตาดก์ 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น.     เดินทางสู่เมืองลอยเคอรบ์าด ในแควน้วลัเล่ส ์ไดร้บัการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in  Europe แหล่งน า้แร่

ธรรมชาติท่ีโด่งดงัที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ใหบ้ริการอาบน า้แร่และสปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของ
เมืองสระน า้แรก่ว่า10 แห่งภายในศนูยบ์ริการแห่งนี ้อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool 
/ SpaPool ในอณุหภูมิความรอ้นระหว่าง 28-43  องศาเซลเซียส 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
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วันที่ 8  อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค    ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย แลก เปล่ียน ทองค าที่ใหญ่ที่สดุและเป็น

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  
13.55 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

วันที่ 9  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.50 น.    สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

บ่าย เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ ์เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดร้บัสมญานามว่า
เป็นไข่มกุของริเวียรา่แห่งสวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องใหเ้ป็นริเวียร่า รถไฟสาย Golden 
Pass Panorama  เป็น 1 ในเสน้ทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผ่านเขา้ไปในทุ่งเกษตรกรรม  บา้นไรป่ลายนา    
ฟารม์ปศสุตัว ์ที่จะท าใหเ้ราไดเ้ห็นถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเก่าแก่ตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาดก์ Gstaad   เมือง 
สกีรีสอรท์ราคาแพงอนัดบัตน้ ๆ  ของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีมี้บา้นตากอากาศของคนดงั อาทิ   จูล่ี  แอนดรูส ์ (เดอะ
ซาวดอ์อฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทยเ์ลอร ์ และเคยตอ้นรบัคนดงัพรอ้มทัง้เหล่าเซเล็บของโลก อาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจา้ฟ้าชาย
ชาลส,์ เจา้หญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตนั ลว้นแต่เคยมาพักผ่อนตามอากาศท่ีเมืองนี ้  

19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
      น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 7  กืซตาดก์ - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. สู่เมืองกรินเดอวาลด ์จุดสตารท์ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร ไดร้บัการยก

ย่องว่าเป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพรอ้ม
หนา้ต่างกวา้งเพ่ือชมวิวทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรม
มากมายใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จุดชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร  สัมผสักบัภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 
22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าชอ้คโกแล็ต  Alpine Sensation อีกหนึ่งกจิกรรมที่น่าสนใจ 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้คนัเดิมน าเขา้สู่เมืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัและมีความส าคญั

ประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมือง
แห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Kreb **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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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 

24 ก.ย. – 02 ต.ค. 2022 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

15-23 ต.ค. 2022 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

22-30 ต.ค. 2022 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

19-27 พ.ย. 2022 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

03-11 ธ.ค. 2022 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

24 ธ.ค.2022 – 01 ม.ค. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

21-29 ม.ค. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

11-19 ก.พ. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

หมายเหตุ      ทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, 
รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทัวร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, 
การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้
เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบริษัท ฯ ไดมี้การตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
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11-19 มี.ค. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

08-16 เม.ษ. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

29 เม.ษ. – 07 พ.ค. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

06-14 พ.ค. 2023 139,000.- 125,000.- 112,000.- 20,000.- 12,000.- -40,000.- / -30,000.- 

ค่าทัวรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวิตฟรงัคต์่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต / อวยัวะ /สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่
ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตัว 
–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณา
สอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษใน

รา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่าน
ตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด 
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินค่าบริการที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. ค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นอื่น 
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ในกรณีค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนั
เวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวี
ซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

ค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ระยะเวลาในการพิจารณา 15-30 วนั (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด) 

(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือ ดว้ยตนเอง  

ศูนยร์ับยื่นฯ ในวนัท่ีไปยื่นขอวีซ่า ศูนยร์ับค 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. 
 

🗹 พาสปอรต์ท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

🗹 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนา
สตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์ 

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

🗹 หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนดลา   

🗹 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบริษัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

🗹 Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 
6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็น
ครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแส
รายวนั*** 
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🗹 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทาง
บริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

🗹 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   

🗹 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

🗹 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกูปฏิเสธวี
ซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

🗹 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


