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วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที่ 2  ซูริค - ลูเซิรน ์- หมู่บ้านวทิซน์าว - ขึน้ยอดเขาริกิ – เมืองคูร ์
00.35 น.      เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
06.55 น. ถึงสนามบินนครซูรคิ เดินทางสูห่มูบ่า้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟเสน้ทางสายภเูขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป  

เขารกิิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากค าวา่  Mons Regina แปลไดว้า่ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ  
ไดร้อบ 360 องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์ ทีจ่ะใหท้า่นไดเ้ห็นววิทิวทศันท์ี่แตกตา่ง แลว้เดินทางสูเ่มืองครู ์ Chur เป็นเมืองเลก็ ๆ   ทีว่า่กนัวา่

เก่าแก่ที่สดุของประเทศ มีแพะภเูขาเป็นสญัลกัษณ ์  บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเลน่ในเมืองเขตเมืองเก่าสไตลส์วิส 
19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Hotel Laudinella **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที่ 3  คูร ์- ซังตม์อริทซ ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูซ่งัตม์อรทิซ ์ เมืองฟา้ครามน า้ใส อยูใ่นหบุเขา Engadin สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,775m. ถือเป็นหลงัคายโุรป 

สญัลกัษณเ์มืองเป็นรูปพระอาทติย ์ ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นเมืองทอ่งเที่ยวระดบั Top of the world   ฉากหลงัคือยอดเขา    
PizNair  (สงู3,057m.) ท าใหเ้มืองนีด้มูเีสนห่ม์ากขึน้ รถไฟทอ่งเทีย่วสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ 
วิ่งผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์   ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แหง่      และสะพาน  196  
แหง่ โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา  
จนเขา้สูเ่มืองทิราโน่ แหลง่พกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอติาล ี

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตอ่โดยรถโคช้สูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ ระหวา่งเสน้ทางผา่นทะเลสาบโคโม ไดช่ื้อ
วา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามที่สดุของอิตาลทีางตอนเหนือ 

19.00 น.       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
      น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Admiral**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่ 5  แซรม์ัท - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์พาราไดซ)์ 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00น. น าทา่นสูส่ถานี Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึน้เคเบิล้คารส์มัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถงึ 

4,478 เมตรและไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์กระเชา้ไฟฟา้แบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้6  ทา่น) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตาเป็น ระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร  (ยาวที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์
ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา   และยอดเขาเอกยุดมูดิี ในเขตมงต ์
บลงัก ์  ชมถ า้น า้แขง็ที่อยูส่งูที่สดุในสวิส  ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามลานหิมะกวา้งใหท้า่นไดส้มัผสัอยา่งจใุจ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นใน เมืองปลอดมลพิษ หรอืเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมอืง

สวรรคข์องนกัสกี 
19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที ่4  ลูกาโน่ - อนัเดอรแ์มท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซรมั์ท เมืองปลอดมลพิษ 
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น.    เดินทางโดยรถโคช้สูก็่อทธารท์  ที่เป็นเจา้ของอโุมงคท์ี่ลกึที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) จากนัน้รถไตร่ะดบัขึน้สูย่อดเขาที่มีหมิะปก

คลมุ ทา่นสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สูเ่มืองอนัเดอรแ์มท  
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

รถไฟสาย Glacier Express น าทา่นสูเ่มืองแซรม์ทั ผา่นภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อโุมงค ์สะพาน หบุเหว ผา่น
สวิสแกรนดแ์คนยอนและหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่เมตร  ตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แขง็เจา้ของ
เสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซรม์ทั เมืองที่ไมอ่นญุาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมืองที่
ไดร้บัการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษที่ดีสดุของโลก ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร อิสระใหท้า่นไดช้มเมือง มีรา้นคา้มากมาย        
เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทั่วโลก (Glacier Express หยุดให้บริการ 24 ต.ค. – 10 ธ.ค. 2022 จะเป็นรถไฟขบวน 
Panorama ให้บริการแทน) 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที่ 6  ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กืซตาดก์ 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น.     เดินทางสูเ่มืองลอยเคอรบ์าด ในแควน้วลัเลส่ ์ไดร้บัการขนานนามวา่ The largest alpine thermal spa in  Europe แหลง่น า้แร่

ธรรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ใหบ้รกิารอาบน า้แรแ่ละสปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของ
เมืองสระน า้แรก่วา่10 แหง่ภายในศนูยบ์รกิารแหง่นี ้อิสระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool 
/ SpaPool ในอณุหภมูิความรอ้นระหวา่ง 28-43  องศาเซลเซียส 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 



 

 
 

วันที่ 8  อินเทอลาเกน้ - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าทา่นสูเ่มืองซูรคิ    ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย แลก เปลีย่น ทองค าที่ใหญ่ที่สดุและเป็น

ตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  
13.55 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

วันที่ 9  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ 
06.50 น.    สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

บา่ย เดินทางสูเ่มืองมงเทรอซ ์เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มีช่ือเสยีงทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดร้บัสมญานามวา่
เป็นไขม่กุของรเิวยีรา่แหง่สวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรอืที่ชาวสวิสยกยอ่งใหเ้ป็นรเิวียรา่ รถไฟสาย Golden 
Pass Panorama  เป็น 1 ในเสน้ทางทอ่งเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของประเทศ ผา่นเขา้ไปในทุง่เกษตรกรรม  บา้นไรป่ลายนา    
ฟารม์ปศสุตัว ์ที่จะท าใหเ้ราไดเ้หน็ถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเกา่แก่ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถึงสถานีกืซตาดก์ Gstaad   เมือง 
สกีรสีอรท์ราคาแพงอนัดบัตน้ ๆ  ของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแหง่นีม้ีบา้นตากอากาศของคนดงั อาทิ   จลูี ่ แอนดรูส ์ (เดอะ
ซาวดอ์อฟมวิสคิ), อลซิาเบต็ เทยเ์ลอร ์ และเคยตอ้นรบัคนดงัพรอ้มทัง้เหลา่เซเลบ็ของโลก อาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจา้ฟา้ชาย
ชาลส,์ เจา้หญิงไดอานา่, ปารสี ฮิลตนั ลว้นแตเ่คยมาพกัผอ่นตามอากาศที่เมืองนี ้  

19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
      น าท่านเข้าสูท่ี่พัก  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 7  กืซตาดก์ - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายงูเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอนิเทอลาเกน้ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. สูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์จดุสตารท์ของการทอ่งเที่ยวยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร ไดร้บัการยก

ยอ่งวา่เป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟา้ขนาด 26 ที่นั่งพรอ้ม
หนา้ตา่งกวา้งเพื่อชมววิทิวทศันแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สูย่อดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรม
มากมายใหท้า่นไดเ้พลดิเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จดุชมววิที่สงูทีส่ดุในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แขง็ Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 
22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าชอ้คโกแลต็  Alpine Sensation อีกหนึง่กิจกรรมที่นา่สนใจ 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้คนัเดิมน าเขา้สูเ่มืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทีส่  าคญัและมีความส าคญั

ประหนึง่เมืองหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมือง
แหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Hotel Kreb **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

21 - 29 ม.ค. 2566 

145,000.- 131,000.- 116,000.- 20,000.- 12,000.- 
45,000.-
33,000.- 

11 - 19 ก.พ. 2566 

11 - 19 มี.ค. 2566 

08 - 16 เม.ษ. 2566 

29 เม.ษ. – 7 พ.ค. 2566 

6 - 14 พ.ค. 2566 

ค่าทวัรร์วม : 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรอืเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 

หมายเหตุ      ทางบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมการเดินทางของคณะทวัร ์ 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, 
รา้นอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, 
การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้
เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอื ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มีสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่น
โปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่ทา่นไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้กีารตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้ 
และหากมคีา่ใชจ้า่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
 



 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวิตฟรงัคต์อ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ / อวยัวะ /สายตาหรอื

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลใน
ตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเที่ยวบิน กรุณา
สอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษใน

รา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่น
ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ี
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังตอ่ไปนี ้
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัค่าใชจ่้ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร*์* 
 การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรยีมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจา่ย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรอื คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
3. คา่ใชจ้า่ยทีจ่  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจากนกัท่องเทีย่ว
ไมไ่ด ้
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคิดคา่ใชจ้า่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนั
เวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยื่นขอวซีา่
แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยืน่ขอวีซา่แบบกรุป๊ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 



 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น
คา่ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 15-30 วนั (ไม่นับวนัเสาร์ - อาทิตย์และวนัหยุด) 

(การขอวซ่ีาประเทศสวติเซอร์แลนดผ์ูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือ ดว้ยตนเอง  

ศูนยรั์บยืน่ฯ ในวนัท่ีไปยืน่ขอวซ่ีา ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีา VFS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 

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. 
�  พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 
�  ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนา
สตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์ 
�  รูปถ่าย 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูปถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน 
�  หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนดลา   
�  กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
�  Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 
6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็น
ครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บับญัชีกระแส
รายวนั*** 
�  กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทาง
บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
�  กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   
�  กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
�  การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
�  ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
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