
 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
กรุ๊ป 6 ท่าน 119,000.- / ท่าน 

กรุ๊ป 4 ท่าน 139,000.- / ท่าน 
 

พักเด่ียวเพ่ิม 55,000.- 
 

**สงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ หากผลการตรวจโควิดก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง 
เป็นบวก และไม่สามารถเดินทางได้** 

อัตราค่าบริการรวม 
• ที่พักตามระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า (ห้องพักเป็นแบบแสตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติม

ได)้ 

• รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• Driver Guide พร้อมถ่ายภาพให ้

• ค่าอาหารตามรายการ 

• ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
• ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตแอร์ (EK) 

• ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเย็น (ไกด์แนะนำให้ทุกมื้อ) 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษ)ี 

• Tip ต่าง ๆ 

• ไม่รวมค่ากิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเล่นสก ี

• ค่าธรรมเนียมวีซา่ 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง 
- ชำระค่ามัดจำท่านละ 40,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากการทำการจอง  

- การชำระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง 

 

เอกสารท่ีต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม 
5.หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืนและวันที่ 5 พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถ

รับส่งจากสนามบินโรงแรม 
- ก่อนเดินทางเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์สำนักงานสาธารณสุขสหพันธ์สวิตเซอร์แลนด ์(FOPH) 

กำหนดให้ชาวสวิตเซอร์แลนด์และชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์จะต้อง
ลงทะเบียนล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนจะเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เว็บไซตE์ntry Form 
เพื่อรับ QR CODE https://swissplf.admin.ch/formular (มิเช่นนั้นจะโดน ปรับ 100CHF 
หรือ 3,500 บาทหรือปฏิเสธการเข้าประเทศ) 

- ผู้เดินทางเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 

ชนิดของวัคซีนโควิด19-ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์รับรอง มี ดังนี้ 
- Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

- Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

- AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

- Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 

- Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) 

- Sinovac (CoronaVac) 

- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่ารับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหาก : 

วัคซีนที่ใช้ได้รับการอนุมัติจากทางการในสวิตเซอร์แลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยุโรป (EMA) 
หรืออยู่ในรายการใช้ในกรณีฉุกเฉินของ WHO 
- วัคซีน SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 
-CoronaVac (ซิโนวัค)  - โคแวกซิน® 



 

 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่า
ทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื ่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิน้ 
 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และ
ท่านอาจจะต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น 

 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสี
น้ำ เงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ 
เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย  

- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสาร 
แลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออก
เดินทางได้แน่นอน ก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทาง
ไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน การไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัด
จำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 

 - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูก 
ปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี
เข้าเมือง ฯลฯ  

 
 



 
 
 
 
- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่ 

มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น 
ๆ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับเรา 
อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 


