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วันที ่วันที ่11  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์    
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-19 

สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋ว

เครือ่งบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์ ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลทาํ
ใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอื ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 
หวัหนา้ทวัร ์ มีสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
ที่ทา่นไดช้าํระมาแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้ีการตกลงชาํระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไว้
ลว่งหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้
ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

วันที ่วันที ่22  ซูริค ซูริค --  อันเดอรแ์มท อันเดอรแ์มท --  รถไฟรถไฟสู่เมืองแซรมั์ทสู่เมืองแซรมั์ทเเมืองปลอดมลพษิมืองปลอดมลพษิ    
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูรคิ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่

เมืองอนัเดอรแ์มท  
(68 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. นาํทา่นนั่งรถไฟสูเ่มืองแซรม์ทั รถไฟวิ่งผา่นภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่น

ชมอโุมงค ์สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเสน้ทางทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารนํา้แข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-
Oberralp Bahn ที่พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตให้
รถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความ
สงูกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณข์อง
สวิตเซอรแ์ลนด ์ อิสระใหท้า่นไดช้มเมืองมีรา้นคา้มากมาย เมืองนีเ้ป็นที่ช่ืนชอบของนกั
สกีจากทั่วโลก  
หมายเหต ุ   รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซเ์พรส (Glacier Express) ประกาศปิดปรบัปรุงตู้
รถไฟกลาเซยีเอ็กซเ์พลสประจาํปี ในวนัท่ี 14 ตลุาคม - 14 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ในชว่ง
วนัดงักลา่ว ทางการรถไฟจะจดัตูข้บวนปกตมิารองรบันกัทอ่งเทีย่วแทน   

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL MIRABEAU หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotel-mirabeau.ch 
วันที ่วันที ่33  เซอรแ์มทเซอรแ์มท  --  ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์

พาราไดซ)์พาราไดซ)์  --  มงเทรอซ์มงเทรอซ์  
  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นาํทา่นสูส่ถานเีคเบิล้คาร ์MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟา้แบบพาโนรามาววิ (นั่งได ้6 ทา่น) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาว
ทีส่ดุในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ช่ืนชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มท
เทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูดิี ในเขตมงต ์
บลงัก ์ ชมถํา้นํา้แข็งที่อยูส่งูที่สดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกันํา้แข็งที่สวยงาม ลาน
หิมะกวา้งใหท้า่นไดส้มัผสัอยา่งจใุจ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
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บา่ย หลงัจากนัน้ อิสระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอด
มลพิษ หรอืเดินเทีย่วชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี จนถงึเวลาอนั
สมควร นาํทา่นออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสูเ่มืองทาสซอ์กีครัง้ เพื่อเดินทางสูเ่มือง 
มงตเ์ทรอซ ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มีช่ือเสยีง ทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบ
เจนีวา ซึง่ไดร้บัสมญานามวา่รเิวยีรา่แหง่สวิตเซอรแ์ลนด ์

(140 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรอืเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.edenpalace.ch 

วันที ่วันที ่44  มงเทรอซ ์มงเทรอซ ์--  พชิติยอดเขา พชิติยอดเขา GGllaacciieerr  33000000  --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นาํคณะออกเดินทางสู ่เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมือง

ที่ตัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน  พาท่านขึน้กระเชา้
ยกัษ์ พรอ้มชมทศันียภาพที่งดงาม สูบ่ริเวณ กลาเซียร ์เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ไดร้บัการ
ขนานนามใหมว่า่ กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) พาทา่นนั่งรถ Snow Bus ตะลยุหิมะ
ที่ขาวโพลนสูจ่ดุชมวิวทศันียภาพที่งดงาม หากอากาศดี ทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถ
มองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือแมทเทอรฮ์อรน์ไดจ้ากที่นี่ เพลิดเพลินกบักิจกรรมตื่นเตน้
สนกุสนานในบริเวณ Fun Park ใหท้่านไดเ้ล่นสโนวส์เลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมทา้ทายดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอดเขา
ดว้ยความสงู 3,000 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารนาํคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเกน้ ทีม่ีความสาํคญัประหนึง่เมือง

หลวงของแบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ช่ือของเมืองมาจากทาํเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ 
Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)  อิสระใหท้า่นไดม้ีเวลาในการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ชัน้ดีของสวิสเป็นของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรอืเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.hotel-bellevue-

interlaken.ch 
วันที ่วันที ่55  กรินเดอวาลด ์กรินเดอวาลด ์--  ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขายูงเฟรา ((TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE))  --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น 

--  เมืองอนิเทอลาเก้นเมืองอนิเทอลาเก้น  
  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์ จดุเริม่ตน้ของการทอ่งเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถ

โคช้ ปี  2001  UNESCO  ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ
แหง่แรกของยโุรป นาํคณะนั่งรถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายงูเฟราทีม่ีความสงูกวา่ระดบันํา้ทะเลถึง 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 
ของสวิสเซอรแ์ลนด)์ ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเสน้ทางนาํ
ทา่นสูย่อดเขาแวะชมกลาเซียร ์หรอืธารนํา้แขง็ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุใน
ยโุรป เพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง Sphinx จดุชมววิที่สงู
ที่สดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถํา้นํา้แข็งที่แกะสลกัให้
สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนํา้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารนํา้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้
ทา่นไดส้นกุสนาน และเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบั
การสง่โปสการด์ โดยที่ทาํการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป 

 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย นาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ ํา้เสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสนสวยผา่นเมือง (12.5 ก.ม.) 
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ปลอดมลพิษที่ไมอ่นญุาตใหร้ถยนตว์ิ่ง แลว้เปลีย่นขึน้รถโคช้คนัเดิมเขา้สูเ่มืองอินเทอ
ลาเกน้ อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทีส่าํคญั และมีความสาํคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรน
เนอรโ์อเบอลนัด ์ ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้
ยงัเมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Swiss Fondue 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรอืเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.hotel-bellevue-

interlaken.ch 
วันที ่วันที ่66  เมืองอนิเทอลาเก้น เมืองอนิเทอลาเก้น --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  FFooxx  TToowwnn  FFaaccttoorryy  SSttoorreess  --  ซอนดริโอซอนดริโอ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลกูาโน ่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน ่ ที่มีอากาศดี

ตลอดปี เหลา่ดาราฮอลลวีู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้ 
(168 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร นาํคณะออกเดินทางสูเ่มืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที่ 

Fox Town Factory Stores อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมดก์ว่า 100 
รา้นคา้ จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองซอนดริโอ เมืองที่เคยเป็น
เมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ซึ่งภายหลงัถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบารด์ี 
และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิส์ทิธ์ิ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL DELLA POSTA หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.grandhoteldellapost

a.eu/ 
วันที ่วันที ่77  ซอนดริโอ ซอนดริโอ --  ทริาโน่ทริาโน่  --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังตม์อริทซังตม์อริทซ์ซ์  --  ลูเซิรน์ลูเซิรน์    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองทิราโน ่ โดยเลาะเลยีบผา่นทะเลสาบโคโม ่ แหลง่พกัผอ่นตากอากาศ

ทางตอนเหนือของอติาล ี เพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลอ์ิตาเลยีนรมิ
ทะเลสาบ และวิลลา่เรยีบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรยีบงา่ย
ทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนนํา้ นํา้พ ุทะเลสาบ เนินเขา 
ที่ลอ้มรอบ ทาํใหด้โูดดเดน่ 

(35 ก.ม.) 

10.03 น. รถไฟทอ่งเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ นาํทา่น
ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ลาํธาร โตรกผา 
อโุมงค ์ 55 แหง่ และสะพาน 196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มี
ช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สู่
เมืองซงัตม์อรทิซเ์มืองฟา้ครามนํา้ใสเป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 
1864 ไดส้รา้งโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัทาํใหม้กีารเกิดกีฬาฤดู
หนาว อาทิ สเก็ตนํา้แข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแขง่ในระดบัเวลิดแ์ชมป์เป้ียนชิพและ
โอลมิปิกมาแลว้ 

 

 
(10.03-12.36) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหารนาํคณะออกเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์เมืองตากอากาศที่โดง่ดงัรมิทะเลสาบสี่

พนัธรฐั 
(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch  
วันที ่วันที ่88  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ ––  สะพานคาเปล สะพานคาเปล --  ขึน้เขาริกิขึน้เขาริกิ      
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
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09.00 น. นาํคณะไปถา่ยรูปคูก่บัสะพานคาเปลทอดตวัขา้มแมน่ํา้รอยส ์ เป็นภาพท่ีถกูใชใ้นการ
โปรโมตเมือง แลว้ไปชมสญัลกัษณอ์ีกอยา่งหนึง่คือ รูปสลกัสงิโตหินบนหนา้ผา ซึง่สรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรบัจา้งชาวสวิส ที่เสยีชีวติในระหวา่งการปฏิวตัิฝรั่งเศส 
สมควรแกเ่วลานาํทา่นเดินทางสูท่า่เรอืรมิทะเลสาบ  

 ออกเดินทางสูห่มูบ่า้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไตเ่ขา Rigi ถือไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เก่าแก่
ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์
สหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดบันํา้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิิ (Rigi Kulm) นี ้ มี
ที่มาจากคาํวา่ Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็น
ทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คารท์ี่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทิวทัศนท์ี่แตกต่าง แล้ว

เดินทางกลบัสุล่เูซิรน์ แลว้อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่าน
เมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรน็ีอกซ,์ นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอ่ืนๆ อีก
มากมายตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch  
วันที ่วันที ่99  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  สนามบนิซูริค สนามบนิซูริค --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นาํทา่นสูเ่มืองซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่สาํคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย

แลกเปลีย่นทองคาํที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
(79 ก.ม.) 

13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันที ่วันที ่1100  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ    
06.10 น. สายการบินไทยนาํทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSuupppp  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

15-24 พ.ย.2562 117,000.- 105,900.- 93,900.- 16,000.- 12,000.- -24,000/ 
-19,000 

5-14 ธ.ค.2562 123,000.- 110,900.- 98,900.- 16,000.- 12,000.- -27,000/ 
-21,000 

24 ธ.ค.2562- 2 ม.ค.2563 129,000.- 116,900.- 103,900.- 19,000.- 15,000.- -31,000/ 
-24,000 

คา่ทวัร์คา่ทวัร์รวม รวม ::  
  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 3 สวิตฟรงัคต์อ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/
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อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จาํนวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรมั  

คา่ทวัรไ์มร่วม คา่ทวัรไ์มร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางที่ทา่นรูจ้กัและเช่ือถือได ้ ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมี

ประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผู้
เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจาํดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่าํระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัที่กาํหนด ทางบรษัิท
ฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(การยกเลกิการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บรกิารท่ีชาํระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีนาํเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนาํเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนาํเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการนาํเที่ยวตอ่ไปนี ้ใหน้าํมาหกัจากเงิน  
    คา่บรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้าํระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยวจะเรยีกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจาํของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
    2.3 คา่ใชจ้่ายที่จาํเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่นาํมาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนาํเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบิน (ตั๋วเครือ่งบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึง่ทางบรษัิท
ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครือ่งบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รอืไมก่่อนที่ทา่นจะชาํระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% ตามเง่ือนไข

การสะสมไมลข์องสายการบิน ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

สาํหรบัผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรบัพกั 1 ทา่น 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทาํใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต ํ่า เครือ่งปรบัอากาศที่มจีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ทาํการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรอื สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้าํระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชาํระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรบันํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได ้

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้าํขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัภาระความรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึง่จะรบัผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(การสบูบหุรี ่(SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้กาํหนดที่ชดัเจน

ในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
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ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลายืน่ประมาณ เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลายืน่ประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  
((การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเองสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศณ ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ปรสวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่กอ่น)ะเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่กอ่น)  
VVFFSS  SSwwiittzzeerrllaanndd  ::  เดอะพลาซา่ ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนัเดอะพลาซา่ ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

 พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เกน้หรอืประเทศอื่น ตอ้งนาํไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(ใบหนา้ตรงเห็นใบหนา้ชดัเจน รูปตอ้งเห็นใบหแูละคิว้ เปิดหนา้ผาก)รูปถ่ายตอ้งแสดงองคป์ระกอบของ
ใบหนา้ที่ชดัเจนตัง้แตศ่ีรษะจนถงึหวัไหลแ่ละความยาวของใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ที่ของรูปถา่ย 70-80% ของพืน้ท่ี จาํนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสี
ขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดาํและหา้มสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สาํเนาสตูบิตัร 
ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์

 หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุาํแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เริม่ทาํงานกบับรษัิทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ยอ้นหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเลม่ทีม่ีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไมต่ ํ่า
กวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา เนื่องจาก
สถานทตูสวิตเนน้ดเูรือ่งการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจาํ/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวี
ซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวั 
(เป็นภาษาองักฤษ)และแนบ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ***สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอื
รบัรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิสไมร่บัพิจารณา*** 

 กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทางบรษัิท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
 กรณีที่เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ เดินทางไปกบับิดา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอาํเภอหรอืเขต โดยมีนายอาํเภอ หรอื
ผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม ่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงหลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   
และเง่ือนไขที่บรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการและเง่ือนไขที่บรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ  

 


