
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี วันท่ี 11   กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)   ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภู มิ  อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ี
เขา้ชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
อนัสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด

 



 

 

เท่ียวบิน (ขึ้นเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ 
รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มี
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ท่านได้ช าระมาแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ได้มีการตกลงช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ไวล้่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได ้

วันท่ี วันท่ี 22  ซูริค ซูริค --  อนัเดอร์แมท อนัเดอร์แมท --  รถไฟรถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพษิสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพษิ  เสาร์เสาร์   
00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG970  
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าคณะออก

เดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท  
(68 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านนัง่รถไฟสู่เมืองแซร์มทั รถไฟว่ิงผา่นภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขา

แอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขา
ท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธาร
น ้ าแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขา
แอลป์สู่เมืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว่ิ์งและเป็นเมืองท่ีไดรั้บการ
ยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก อยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์ 
อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีร้านคา้มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกี  

(15h08-18h10) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MIRABEAU หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-mirabeau.ch 

วันท่ี วันท่ี 33   เซอร์แมทเซอร์แมท  --  ยอดเขายอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พารา

ไดซ์)ไดซ์)  --  มงเทรอซ์มงเทรอซ์   
อาทิตย์อาทิตย์   

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่ าน สู่สถานีเคเบิ้ลคาร์  MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่ อ

สัมผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และได้
ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์  กระเชา้ไฟฟ้าแบบ
พาโนรามาวิว (นัง่ได ้6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา 
เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกับ
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูง
กว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลงัก์ ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ี
อยู่สูงท่ีสุดในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งให้
ท่านไดส้ัมผสัอยา่งจุใจ  

 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัจากนั้น อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผอ่นในเมือง

ปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกั
สกี จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสู่เมืองทาสซ์
อีกคร้ัง เพื่อเดินทางสู่เมือง มงตเ์ทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง 
ทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ริเวียร่าแห่ง
สวิตเซอร์แลนด์ 

(140 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.edenpalace.ch 

วันท่ี วันท่ี 44   มงเทรอซ์ มงเทรอซ์ --  พชิิตยอดเขา พชิิตยอดเขา GGllaacciieerr  33000000  --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น   จันทร์จันทร์   

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ท่ีเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) 

เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125 คน  พา
ท่านขึ้นกระเชา้ยกัษ์ พร้อมชมทศันียภาพท่ีงดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ได
เบอเร็ต หรือท่ีไดรั้บการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พา
ท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะท่ีขาวโพลนสู่จุดชมวิวทศันียภาพท่ีงดงาม 
หากอากาศดี ทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือแมท
เทอร์ฮอร์นได้จากท่ีน่ี เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ืนเตน้สนุกสนานในบริเวณ 
Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด  Peak Walk 
By Tissot กิจกรรมทา้ทายดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอดเขาดว้ย
ความสูง 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเกน้ ท่ีมีความส าคญัประหน่ึง

เมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด์ ช่ือของเมืองมาจากท าเลท่ีตั้งของ 2 
ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun)  อิสระให้ท่าน
ไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของสวิสเป็นของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 

วันท่ี วันท่ี 55   กรินเดอวาลด์ กรินเดอวาลด์ --  ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขายูงเฟรา ((TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE))  --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น --  

เมืองอนิเทอลาเก้นเมืองอนิเทอลาเก้น   
องัคารองัคาร   

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขายูงเฟรา

โดยรถโคช้ ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดก
 
 

http://www.edenpalace.ch/


 

 

โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ
ข อ ง  JUNGFRAUBAHN ขึ้ น พิ ชิ ต ยอด เข ายู ง เฟ ร า ท่ี มี ค ว าม สู งก ว่ า
ระดบัน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอร์แลนด)์ ซ่ึงไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าท่านสู่ยอดเขาแวะ
ชมกลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 
เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมวิวท่ีสูง
ท่ีสุดในยุโรป มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ ้ าน ้ าแข็งท่ี
แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้ าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง 
Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร
โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน เพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอด
เขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูง
ท่ีสุดในยโุรป 

 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย

ผา่นเมืองปลอดมลพิษท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว่ิ์ง แลว้เปล่ียนขึ้นรถโคช้คนัเดิม
เขา้สู่เมืองอินเทอลาเกน้ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอ
เบอลนัด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงั อีก
ทั้งยงัเมืองแห่งการพกัผอ่น สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 

(12.5 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 

วันท่ี วันท่ี 66   เมืองอนิเทอลาเก้น เมืองอนิเทอลาเก้น --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --   FFooxx  TToowwnn  FFaaccttoorryy  SSttoorreess  --  ซอนดริโอซอนดริโอ   พุธพุธ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ ท่ีมี

อากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวูด๊นิยมมาตากอากาศท่ีเมืองน้ี  
(168 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลังอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหว่างทาง

แวะชอ้ปป้ิงท่ี Fox Town Factory Stores อิสระใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนเนมด์กว่า 100 ร้านคา้ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางต่อสู่
เมืองซอนดริโอ เมืองท่ีเคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ซ่ึงภายหลงั
ถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักร
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.grandhoteldellaposta.

eu/ 



 

 

วันท่ี วันท่ี 77   ซอนดริโอ ซอนดริโอ --  ทิราโน่ทิราโน่  --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังต์มอริทซ์ซังต์มอริทซ์   --  ลูเซิร์นลูเซิร์น   พฤหัสบดีพฤหัสบดี   

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ โดยเลาะเลียบผา่นทะเลสาบโคโม่ แหล่งพกัผอ่น

ตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปดว้ย
บา้นเรือนสไตลอิ์ตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู ้
ครอบครอง เนน้ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้
ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบ ท าให้ดูโดดเด่น 

(35 ก.ม.) 

10.03 น. รถไฟท่องเท่ียวสาย BERNINA EXPRESS ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
สวิตเซอร์แลนด ์ น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี ผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์ 55 แห่ง และสะพาน 196 
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี Brusio ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
เส้นทางน้ีรับประกนัความสวยแบบหา้มกะพริบตา จนเขา้สู่เมืองซงัตม์อริทซ์
เมืองฟ้าครามน ้าใสเป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 
ไดส้ร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าใหมี้การเกิดกีฬา
ฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน ้าแขง็,บ๊อบสเลดท่ีมีการแข่งในระดบัเวิลดแ์ชมป์เป้ีย
นชิพและโอลิมปิกมาแลว้ 

 
 

(10.03-12.36) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัริม

ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 
(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.astoria-luzern.ch  

วันท่ี วันท่ี 88   ลูเซิร์น ลูเซิร์น --  ขึน้เขาริกา ขึน้เขาริกา --  สะพานคาเสะพานคาเปล ปล     ศุกร์ศุกร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บา้นวิทซ์นาว นัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟไต่เขา

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐ
นิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขา
ริกิ (Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่งภูเขา 
เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิว
แบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิ้ลคาร์ท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ท่ีแตกต่าง 

แลว้เดินทางกลบัสุ่ลูเซิร์น  
 

บ่าย น าคณะไปถ่ายรูปคู่กบัสะพานคาเปลทอดตวัขา้มแม่น ้ารอยส์ เป็นภาพท่ีถูกใช้
ในการโปรโมตเมือง แลว้ไปชมสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงคือ รูปสลกัสิงโตหิน

 

http://www.astoria-luzern.ch/


 

 

บนหน้าผา ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจา้งชาวสวิส ท่ีเสียชีวิตใน
ระหว่างการปฏิวติัฝร่ังเศส แลว้อิสระให้ช้อปป้ิงสินคา้ชั้นดีของชาวสวิส ใน
เขตคนเดิน ยา่นเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, 
ช็อกโกแลต็และอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.astoria-luzern.ch  

วันท่ี วันท่ี 99  ลูเซิร์น ลูเซิร์น --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์   

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค ศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวิส เป็นศูนยก์ลางการ

ซ้ือขายแลกเปล่ียนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของโลก  

(79 ก.ม.) 

13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971  

วันท่ี วันท่ี 1100   เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ   อาทิตย์อาทิตย์   
06.10 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดั
โปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทาง) 

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 

http://www.astoria-luzern.ch/


 

 

** 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 
ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::  
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 14 กนัยายน 2561 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

**กรุณาดูรายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 3 สวิตฟรังคต์่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-
75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนั
สุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 



 

 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้

บา้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
การยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึง
ท่าน ภายใน 1 วนันับจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 35 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

การยกเลิการยกเลิกการจองทวัร์ (กการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว  ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามาหัก
จากเงิน  ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียวจะเรียกจากนักท่องเท่ียวไม่ได้ ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50% 

ตามเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของ
สายการบินเท่านั้น 
 



 

 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))   
 ▪ ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

▪ ห้องพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน 

/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เค ร่ืองป รับอากาศ เน่ื องจากอยู่ ในแถบ ท่ี มี อุณหภู มิต ่ า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่ม
เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ี
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้น
เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการ
ล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้
ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (สัมภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
 ▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่



 

 

สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 
น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (การสูบบุหร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))   
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสาเอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ รในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ   

((การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง   ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์ยกเวน้ผูท่ี้เคยสแกนลายน้ิวมือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ลว้ กรุณาสวิตเซอร์แลนด ์ยกเวน้ผูท่ี้เคยสแกนลายน้ิวมือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน)แจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน)   

VVFFSS  SSwwiittzzeerrllaanndd  ::  เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยนิูตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยนิูตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ   

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(ใบหนา้ตรงเห็นใบหนา้ชดัเจน รูปตอ้งเห็นใบหูและคิ้ว เปิดหนา้ผาก)รูปถ่ายตอ้งแสดง
องคป์ระกอบของใบหน้าท่ีชดัเจนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่และความยาวของใบหน้าตอ้งมีเน้ือท่ีของรูปถ่าย 70-80% 
ของพื้นท่ี จ านวน 2 ใบพื้นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 
รูป 



 

 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / 
ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดย
ระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement ท่ีออกจากธนาคารและมีตราประทบั ยอ้นหลงั 6 เดือน  ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบั
สู่ภูมิล าเนา เน่ืองจากสถานทูตสวิตเนน้ดูเร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลูกคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรด
แสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้ง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ)และแนบ Statement ท่ีออกจากธนาคารและมี
ตราประทบั ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับ
พิจารณา*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 
แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ี

บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอ
หรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


