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วนัที� 1 กรุงเทพฯ - ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด์)

22.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 
             สายการบินไทย 
             เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน

01.05 น.    เดินทางสู่นครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที�ยวบินที� TG970
06.55 น.    ถึงสนามบินนครซูรคิ เดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นั�งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป�นรถไฟเส้นทาง   
                 สายภูเขาที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป เขารกิิ (Rigi Kulm)  มีที�มาจากคําว่า Mons Regina 
                 แปลได้ว่าราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื�นๆได้รอบ 360 องศา 
                 ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ�ลคาร ์ที�จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที�แตกต่าง แล้วเดินทางสู่เมืองคูร ์ 
                 Chur เป�นเมืองเล็ก ๆ  ที�ว่ากันว่าเก่าแก่ที�สุดของประเทศ มีแพะภูเขาเป�นสัญลักษณ์ บรรยากาศ
                 เมืองที�เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก Hotel Laudinella **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

                  

วนัที� 2
ซูรคิ - ลเูซริน ์- หมูบ่า้นวทิซน์าว - ขึ�นยอดเขารกิิ – เมอืงครู์



07.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.     เดินทางสูซ่งัต์มอรทิซ ์เมอืงฟ�าครามนํ�าใส อยูใ่นหบุเขา Engadin  สงูจากระดับนํ�าทะเล 1,775m.
                  ถือเป�นหลังคายุโรป สญัลักษณ์เมอืงเป�นรูปพระอาทิตยไ์ด้รบัการยกยอ่งวา่เป�นเมอืงท่องเที�ยวระดับ 
                  Top of the world ฉากหลังคือยอดเขา   PizNair  (สงู3,057m.) ทําใหเ้มอืงนี�ดมูเีสน่หม์ากขึ�น 
                  รถไฟท่องเที�ยวสาย Bernina Express ที�เก่าแก่ที�สดุของสวติเซอรแ์ลนด์ วิ�งผา่นใจกลาง
                  เทือกเขาแอลป� ที�มหีมิะปกคลมุตลอดทั�งป� ผา่นหบุเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แหง่และสะพาน 
                  196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที� Brusio ที�มชีื�อเสยีงโด่งดังไปทั�วโลก เสน้ทางนี�รบัประกัน
                  ความสวยแบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สูเ่มอืงทิราโน่ แหล่งพกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี
12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                  เดินทางต่อโดยรถโค้ชสูเ่มอืงลกูาโน่ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซโิน่ ระหวา่งเสน้ทาง
                  ผา่นทะเลสาบโคโม ได้ชื�อวา่เป�นทะเลสาบที�สวยงามที�สดุของอิตาลีทางตอนเหนือ
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Admiral **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

*จดัสมัภาระใบเล็ก สาํหรบัพกัค้างคืนที� Zermatt 2 คืน*

วนัที� 3 
ครู ์- ซงัต์มอรทิซ ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน ่- ลกูาโน่



วนัที� 4
ลกูาโน ่- อันเดอรแ์มท - นั�งรถไฟสูเ่มอืงแซรม์ทั - เมอืงปลอดมลพษิ

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.    เดินทางโดยรถโค้ชสูก็่อทธารท์  ที�เป�นเจา้ของอุโมงค์ที�ลึกที�สดุในยุโรป (17 ก.ม.) จากนั�นรถไต่ระดับ
                 ขึ�นสูย่อดเขาที�มหีมิะปกคลมุท่านสามารถพบเหน็ธารนํ�าแขง็ (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สู่
                 เมอืงอันเดอรแ์มท 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                 รถไฟสาย Glacier Express นําท่านสูเ่มอืงแซรม์ทั ผา่นภมูปิระเทศที�งดงามของเทือกเขาแอลป�
                 อุโมงค์  สะพานหบุเหว  ผา่นสวสิแกรนด์แคนยอนและหบุเขาที�สงู 2,000
                 กวา่เมตรตลอดเสน้ทาง   ท่านสามารถชมยอดเขาที�ปกคลมุด้วยธารนํ�าแขง็เจา้ของเสน้ทาง                   
                 Furka-Oberralp Bahn  พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป�สูเ่มอืงแซรม์ทั เมอืงที�ไมอ่นุญาตใหร้ถยนต์
                 วิ�งและเป�นเมอืงที�ได้รบัการยกยอ่งวา่ ปลอดมลพษิที�ดีสดุของโลก ตั�งอยูบ่นความสงูกวา่
                 1,620 เมตร อิสระใหท่้านได้ชมเมอืง มรีา้นค้ามากมาย เมอืงนี�เป�นที�ชื�นชอบของนักสกีจากทั�วโลก
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Sonne Zermatt *** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00น.      นําท่านสูส่ถานีเคเบิ�ลคาร ์ Matterhorn Glacier Paradise เพื�อสมัผสักับความงดงามของ
                  ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที�สงู ถึง 4,478 เมตรและได้ชื�อวา่เป�นยอดเขาที�มรีูปทรงสวยที�สดุของ
                  เทือกเขาแอล์ป กระเชา้ไฟฟ�าแบบพาโนรามาววิ (นั�งได ้6 ท่าน) ไต่ความสงูเหนือลานสกีอันกวา้งไกลสดุ
                  สายตาเป�น ระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร  (ยาวที�สดุในสวติเซอรแ์ลนด)์ ชื�นชมกับทิวทัศน์ที�สวยงาม ณ 
                  จุดสงูที�สดุบรเิวณไคลน์แมท เทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูดิ ี
                  ในเขตมงต์ บลังก์   ชมถํ�านํ�าแขง็ที�อยูส่งูที�สดุในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํ�าแขง็ที�สวยงามลานหมิะกวา้ง
                  ใหท่้านได้สมัผสัอยา่งจุใจ
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย            อิสระตามอัธยาศัย ใหท่้านได้เพลิดเพลินกับการพกัผอ่นใน เมอืงปลอดมลพษิ หรอืเดินเที�ยวชมเมอืง 
                  ถ่ายรูป อีกทั�งยงั เป�นเมอืงสวรรค์ของนักสกี
19.30 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                  นําท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Sonne Zermatt *** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 5 
แซรม์ทั - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์(แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซยีร ์พาราไดซ)์



07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู ่ เมอืงลอยเคอรบ์าดในแควน้วลัเล่สไ์ด้รบัการขนานนามวา่ 
                 The largest alpine thermal spa  in Europe แหล่งนํ�าแรธ่รรมชาติที�โด่งดังที�สดุในเขตเทือกเขาแอลป�
                 Burgerbad Therme ที�ใหบ้รกิารอาบนํ�าแรแ่ละสปาใหญ ่ และทันสมยัที�สดุของเมอืงสระนํ�าแรก่วา่ 
                 10 แหง่ภายในศูนยบ์รกิารแหง่นี� อิสระใหท่้านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool /
                 Leisure pool / Spa Pool ในอุณหภมูคิวามรอ้นระหวา่ง 28-43  องศาเซลเซยีส
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย           เดินทางสูเ่มอืงมงเทรอซ ์เมอืงพกัผอ่นตากอากาศที�มชีื�อเสยีง ทั�งในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา  
                 ซึ�งได้รบัสมญานามวา่เป�นไขมุ่กของรเิวยีรา่แหง่สวสิ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรอืที�ชาวสวสิ
                 ยกยอ่งใหเ้ป�นรเิวยีรา่  รถไฟสาย Golden Pass Panorama เป�น 1 ในเสน้ทางท่องเที�ยวทางรถไฟที�สวย
                 ที�สดุของประเทศ ผา่นเขา้ไปในทุ่งเกษตรกรรม บา้นไรป่ลายนา ฟารม์ปศุสตัว ์ที�จะทําใหเ้ราได้เหน็ถึง
                 ความเป�นเกษตรกร อาชพีเก่าแก่ตั�งแต่ครั�งบรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad เมอืงสกีรสีอรท์
                 ราคาแพงอันดับต้น ๆ  ของยุโรป เมอืงตากอากาศไฮโซแหง่นี�มบีา้นตากอากาศของคนดัง อาทิ 
                 จูลี� แอนดรูส ์(เดอะซาวด์ออฟมวิสคิ), อลิซาเบต็ เทยเ์ลอร ์และเคยต้อนรบัคนดังพรอ้มทั�งเหล่าเซเล็บ
                 ของโลก อาทิ ไมเคิล แจก็สนั, เจา้ฟ�าชายชาลส,์ เจา้หญิงไดอาน่า, ปารสี ฮิลตัน ล้วนแต่เคยมาพกัผอ่น
                 ตามอากาศที�เมอืงนี� 
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                 นําท่านเขา้สูที่�พกั  Gstaaderhof****  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 6  
ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก

https://www.golfhotel.ch/en/


07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.    สูเ่มอืงกรนิเดอวาลด์ จุดสตารท์ของการท่องเที�ยวยอดเขายูงเฟรา ที�มคีวามสงูกวา่ระดับนํ�าทะเล
                 ถึง   3,454 เมตร ได้รบัการยกยอ่งวา่เป�น Top of Europe  ขึ�นพชิติยอดเขาโดย Jungfraubahn
                 / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ�าขนาด 26 ที�นั �งพรอ้มหน้าต่างกวา้งเพื�อชมววิทิวทัศน์แบบ
                 พาโนรามา ใชเ้วลาขึ�นสูย่อดเขาเพยีง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามกิีจกรรมมากมายให้
                 ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหมิะ  Sphinx  จุดชมววิที�สงูที�สดุในยุโรป และ Glacier Plateau , 
                 Ice Palace ถํ�านํ�าแขง็ที�แกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ต้ธารนํ�าแขง็ 30 เมตร  สมัผสักับภาพของ
                 ธารนํ�าแขง็ Aletsch ที�ยาวที�สดุในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร 
                 การสาธติวธิกีารทําชอ้คโกแล็ต Alpine Sensation ที�จะทําใหท่้านเพลิดเพลินไปอยา่งไมรู่เ้บื�อ
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บา่ย           เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชคันเดิมนําเขา้สูเ่มอืงอินเทอลาเก้น อันเป�นแหล่ง
                 ท่องเที�ยวที�สาํคัญ และมคีวามสาํคัญประหนึ�งเมอืงหลวงของ แบรนเนอรโ์อเบอลันด ์
                 ตั�งอยูท่ะเลสาบสองแหง่มภีาพของยอดเขายูงเฟราเป�นฉากหลัง อีกทั�งยงัเมอืงแหง่การพกัผอ่น
                 สมัผสับรรยากาศอันบรสิทุธิ�
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Seiler au Lac**** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 7 
กืซตาด์ก - กรนิเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)  
เมอืงอินเทอลาเก้น

วนัที� 8 
อินเทอลาเก้น - สนามบนิซูรคิ - กลับกรุงเทพฯ

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.   นําท่านสูเ่มอืงซูรคิ  ศูนยก์ลางเศรษฐกิจที�สาํคัญของสวสิ เป�นศูนยก์ลางการซื�อขาย แลกเปลี�ยนทองคําที�
                 ใหญ่ที�สดุและเป�นตลาดหลักทรพัยที์�ใหญ่เป�นอันดับ 4 ของโลก 
13.30 น.    ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 971

วนัที� 9 
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.30 น.   สายการบนิไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

http://www.santashotels.fi/


 
  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. 2023

  
145,000.- 131,000.- 116,000.-

 
  20,000.-

 
  12,000.-

 
  -45,000.- / 

-33,000.-
  

 
  11-19 ก.พ. 2023

  
145,000.- 131,000.- 116,000.-

 
  20,000.-

 
  12,000.-

 
  -45,000.- / 

-33,000.-
  

 
  11-19 มี.ค. 2023

  
145,000.- 131,000.- 116,000.-

 
  20,000.-

 
  12,000.-

 
  -45,000.- / 

-33,000.-
  

 
  08-16 เม.ษ. 2023

  
145,000.- 131,000.- 116,000.-

 
  20,000.-

 
  12,000.-

 
  -45,000.- / 

-33,000.-
  

 
  29 เม.ษ. – 07 พ.ค. 2023

  
145,000.- 131,000.- 116,000.-

 
  20,000.-

 
  12,000.-

 
  -45,000.- / 

-33,000.-
  

 
  06-14 พ.ค. 2023

  
145,000.- 131,000.- 116,000.-

 
  20,000.-

 
  12,000.-

 
  -45,000.- / 

-33,000.-
  

กําหนดเดินทาง

Updated_291122



• ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
• ค่าโรงแรมที�พกัตามที�ระบุในโปรแกรม หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double 
• ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
• ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คิดอัตรา 2 สวติฟรงัค์ต่อท่าน / วนั
• ค่าธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเก้น)
• ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ 
  / อวยัวะ /สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอา
  ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อ
  เนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
– หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครอง ในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ
  สมัภาระและเที�ยวบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบท้าย
  ใบจองทัวร์
• ค่ายกกระเป�าใบใหญท่่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเอง
  ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
• ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั
  ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกัน
  เป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม

ค่าทัวรร์วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหนั้กท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

• ทางบรษัิทได้จัดเตรยีมการเดินทางของคณะทัวร ์30 วันก่อนการเดินทาง โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช,
จองโรงแรมที�พัก, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที�เข้าชมต่าง ๆ เพื�อเป�นการเตรยีมพรอ้มให้กับกรุป๊ทัวร ์ใน
กรณีที�เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน (ขึ�น
เครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป�น
ผลทําให้การเดินทางล่าช้า หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร ์มี
สิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ท่านได้ชาํระมาแล้ว เพราะทางบรษัิท
ฯ ได้มีการตกลงชาํระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร ์หัวหน้าทัวรจ์ะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้

หมายเหตุ



พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ต้องนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนุมติัวซีา่
รปูถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. x สงู 4.5 ซม. จาํนวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดาํ และหา้มสแกน) มอีายุไม่
เกิน 6 เดอืน และเหมอืนกันทั�ง 2 รปู
สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส,

หยา่ /  สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์ 

หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไป
ท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน
กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน
6 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน
Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส์ว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน การเงินต้องอัพเดทเป�นเดอืนป�จจุบนั ควรเลือก
เล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีด
บญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสราย
วนั***

กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้
1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย
กรณีที�เป�นนักเรยีน นักศึกษาจะต้องม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ 

กรณีที�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา,
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอ
หรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่า
ธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซีา่
ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ใช้เวลายื�นประมาณ 15-30 วันทําการ

(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ�วมือด้วย
ตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

 


