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วนัที ่1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์) 

22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

วนัที ่2 ซูริค - อนัเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มทัเมืองปลอดมลพษิ 

00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG 970 

06.55 น. คณะถึงสนามบินท่าอากาศยานซูริค หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าคณะเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท หมู่บา้นเลก็ๆ

ใจกลางเทือกเขาแอลป์ แต่เป็นแหล่งสกีท่ีนิยมแห่งหน่ึงในสวติเซอร์แลนด ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านนัง่รถไฟ Glacier Express สู่เมืองแซร์มทั รถไฟวิง่ผา่นภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์

สะพาน หุบเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปก

คลุมดว้ยธารน ้ าแขง็เจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่

อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร 

(5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์  อิสระใหท่้านไดช้มเมืองมีร้านคา้

มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั Hotel & Spa Pirmin Zurbriggen*** & Hotel Alpenblick*** หรือเทยีบเท่ำในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 เซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น กลำเซียร์ พำรำไดซ์ - มงเทรอซ์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. น าท่านสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพ่ือสัมผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 

4,478 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ ไต่ความ

สูงเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 

เมตร สูงกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดูมิดี ในเขตมงตบ์ลงัก ์ ชมถ ้าน ้ าแขง็ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในสวสิ ถ่ายรูปกบัรูป

แกะสลกัน ้ าแขง็ท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท่้านไดส้มัผสัอยา่งจุใจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็น

สวรรคข์องนกัสกี จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสู่เมืองทาสซ์อีกคร้ัง เพ่ือเดินทางสู่เมือง 

มงตเ์ทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง ทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ริเวยีร่า

แห่งสวติเซอร์แลนด ์

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Eden Palace Au Lac Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่4 มงเทรอซ์ - พชิิตยอดเขำ Glacier 3000 - อนิเทอลำเก้น 



 

        

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ท่ีเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุ

ผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน  พาท่านข้ึนกระเชา้ยกัษ ์พร้อมชมทศันียภาพท่ีงดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ี

ไดรั้บการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่านนัง่รถ Snow Bus ตะลุยหิมะท่ีขาวโพลนสู่จุดชมววิ

ทศันียภาพท่ีงดงาม หากอากาศดีทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว หรือแมทเทอร์ฮอร์นไดจ้าก

ท่ีน่ี เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่ืนเตน้สนุกสนานในบริเวณ Fun Park ใหท่้านไดเ้ล่นสโนวส์เลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 

Peak Walk By Tissot กิจกรรมทา้ทายดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอดเขาดว้ยความสูง 3,000 เมตร เหนือ

ระดบัน ้ าทะเล 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเกน้ ท่ีมีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด ์ช่ือของเมืองมาจาก

ท าเลท่ีตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun)  อิสระใหท่้านไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิง

สินคา้ชั้นดีของสวสิเป็นของฝาก 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่5 กรินเดอวำลด์ - ยอดเขำยูงเฟรำ (Top of Europe) - เลำเทรอบรุนเน่น - เมืองอนิเทอลำเก้น 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. สู่เมืองกรินเดอวาลด ์จุดสตาร์ทของการท่องเท่ียว ยอดเขำยูงเฟรำ ท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 3,454 เมตร ไดรั้บการ

ยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe ข้ึนพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้าขนาด 26 ท่ีนัง่

พร้อมหนา้ต่างกวา้งเพ่ือชมววิทิวทศัน์แบบพาโนรามา ใชเ้วลาข้ึนสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขา

มีกิจกรรมมากมายใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice 

Palace ถ ้าน ้ าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ ธารน ้ าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวธีิการท าช็อคโกแลท  Alpine Sensation ท่ีจะท าให้

ท่านเพลิดเพลินไปอยา่งไม่รู้เบ่ือ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้น ากลบัสู่เมืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และมี

ความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด ์ ตั้งอยูท่ะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก

หลงั อีกทั้งยงัเมืองแห่งการพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่6 เมืองอนิเทอลำเก้น - ลูกำโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 



 

        

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวูด๊นิยมมา

ตากอากาศท่ีเมืองน้ี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี Fox Town Factory Stores อิสระใหท่้านได้

มีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมดก์วา่ 100 ร้านคา้ เดินทางต่อสู่เมืองซอนดริโอ โดยเลาะเลียบผา่นทะเลสาบโคโม่ แหล่ง

พกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอิ์ตาเลียนริมทะเลสาบ และ

วลิล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ ดอกไม ้

สวนน ้ า น ้ าพ ุทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบ ท าใหดู้โดดเด่น 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Grand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่7 ซอนดริโอ - ทริำโน่ – Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเท่ียวสาย Bernina Express ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นเขตใจ

กลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง 

โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี Brusio ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เสน้ทางน้ีรับประกนัความสวยแบบหา้มกะพริบตา 

จนเขา้สู่เมืองซงัตม์อริทซ์เมืองฟ้าครามน ้ าใสเป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ไดส้ร้างโรงแรม

แห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าใหมี้การเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน ้ าแขง็,บ๊อบสเลดท่ีมีการแข่งในระดบั

เวลิดแ์ชมป์เป้ียนชิพและโอลิมปิกมาแลว้ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เท่ียวชมเมืองซงัตม์อริทซ์ เมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ตวัเมืองตั้งอยูบ่นเขต upper ท่ีท่านสามารถมองววิทิวทศัน์

ไดอ้ยา่งกวา้งไกล น าคณะออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัริมทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่8 ลูเซิร์น – ขึน้เขำริก ิ- สะพำนคำเปล   

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บา้นวทิซ์นาว นัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 

รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi 

Kulm) น้ี มีท่ีมาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ได้

รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบ้ิลคาร์ท่ีจะใหท่้านไดเ้ห็นววิทิวทศัน์ท่ีแตกต่าง แลว้เดินทางกลบัสุ่ลูเซิร์น  



 

        

บ่าย น าคณะไปถ่ายรูปคู่กบัสะพานคาเปลทอดตวัขา้มแม่น ้ ารอยส์ เป็นภาพท่ีถูกใชใ้นการโปรโมตเมือง แลว้ไปชมสญัลกัษณ์

อีกอยา่งหน่ึงคือ รูปสลกัสิงโตหินบนหนา้ผา ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารรับจา้งชาวสวสิ ท่ีเสียชีวติในระหวา่งการ

ปฏิวติัฝร่ังเศส แลว้อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของชาวสวสิ ในเขตคนเดิน ยา่นเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพบัวคิตอรี

น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแล็ตและอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่9  ลูเซิร์น - สนำมบนิซูริค - กลบักรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค ศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวสิ เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็น

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  

13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

วนัที ่10 เดนิทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ 

06.50 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ    ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, 

ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมใหก้บักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสุดวสิยัอาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน

, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธ

การเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดมี้การตกลงช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไว้

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิ

อาจรับผดิชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

21 - 30 ม.ค. 66 159,000.- 
144,000.

- 

128,000.

- 
22,000.- 13,000.- -40,000-30,000 

10 - 19 ก.พ. 66 
159,000.

- 
144,00

0.- 
128,00

0.- 
22,000.- 13,000.- -40,000-30,000 

17 – 26 ม.ีค. 66 
159,000.

- 
144,00

0.- 
128,00

0.- 
22,000.- 13,000.- -40,000-30,000 

11 – 20 เม.ษ. 66 
165,000.

- 

149,000.

- 

132,000.

- 
22,000.- 13,000.- -40,000-30,000 

28 เม.ษ. 07 พ.ค. 66 
159,000.

- 
144,00

0.- 
128,00

0.- 
22,000.- 13,000.- -40,000-30,000 



 

        

05 – 14 พ.ค. 66 
159,000.

- 
144,00

0.- 
128,00

0.- 
22,000.- 13,000.- -40,000-30,000 

ค่าทวัร์รวม : 

o คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
o คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
o คา่โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรอืเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
o คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
o คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวิตฟรงัคต์อ่ทา่น / วนั 
o คา่รถไฟ 2nd Class GLACIER EXPRESS , EXCURSION MATTERHORN GLACIER PARADISE , GLACIER 3000 , 

JUNGFRAU MOUNTAIN , BERNINA EXPRESS , MOUNT RIGI 
o คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
o คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ / อวยัวะ /สายตา
หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
o –หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่ว 
บิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร ์
o คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

● คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
● คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
● คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่ง
พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่ง
เดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 1 วนันบัจาก
วนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หาก
ทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

● ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หักค่าใชจ่้ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 

● ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 

● ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร*์* 



 

        

● การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเที่ยวให้
น ามาหกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรอื คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
3. คา่ใชจ้า่ยทีจ่  าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด ้

หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา 
ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนั
เวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยื่นขอ
วีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุป๊ 
 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระ
มาแลว้ 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND 

ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่ำธรรมเนียมประกนัภัยและค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเช้ือเพลงิของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่11 กรกฎำคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์

ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใชเ้วลาย่ืนประมาณ 10 วนัท าการ 
การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือดว้ยตนเอง 

ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซา่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์



 

        

▪ พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้หรอืประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 
▪ รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ชว่งใบหนา้มาถึงหวัไหล)่ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้ม
สแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
▪ ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่, ใบมรณะ
บตัร / ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบรบิรูณ ์
▪ หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา 
▪ กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
▪ Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 3 เดือนตอ้งอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควร
เลอืกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ย
ไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา เนื่องจากสถานทตูสวติเนน้ดเูรือ่งการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุน้/สลากออม
สนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ตอ้งออกหนงัสอื
รบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอืรบัรองจากทาง
ธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้กรณีที่ตอ้งรบัรองการเงินใหก้บับคุคลอื่นๆในครอบครวัจงึจะขอ*** 
▪ กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทาง
บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
▪ กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
▪ กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์เดินทางไปกบับิดา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
▪ การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
▪ หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทาง
บรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
▪ กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ือง 
จากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษัิทฯ 
▪ ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 



 

        

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

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