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วนัที่วนัที ่ 11  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  ––  ซูรคิซูรคิ  ((สวติเซอรแ์ลนด์สวติเซอรแ์ลนด)์)  ศกุร์ศกุร ์ 

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์

D 16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระ

และการเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทีเ่กดิ

เหตุการณ์อันสุดวสิัยอาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภยัธรรมชาต ิรวมถงึการถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 

หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลง

ช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกดิขึน้

นอกเหนอืจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่

ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที่วนัที ่ 22  ซูรคิซูรคิ  --  อนัเดอรแ์มทอนัเดอรแ์มท  --  รถไฟสูเ่มอืงแซรม์ทัเมอืงปลอดมลพษิรถไฟสูเ่มอืงแซรม์ทัเมอืงปลอดมลพษิ  เสาร์เสาร ์ 

00.35 น. เดนิทางสูน่ครซรูคิ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG970  

06.55 น. คณะถงึสนามบนินครซูรคิ หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะออก

เดนิทางสูเ่มอืงอนัเดอรแ์มท  

(68 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. น าท่านน่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของ

เทอืกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวสิแกรนดแ์คนยอน 

และหุบเขาทีส่งู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่

ปกคลุมดว้ยธารน ้าแข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ทีพ่าดผ่าน

ในกลางเทอืกเขาแอลป์สู่เมอืงแซรม์ัท เมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และ

เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก ตัง้อยูบ่นความสูง

กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เ ป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

สัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงมรีา้นคา้มากมาย 

เมอืงนีเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของนักสกจีากทั่วโลก  

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL MIRABEAU หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotel-mirabeau.ch 
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วนัที่วนัที ่ 33  เซอรแ์มทเซอรแ์มท  --  ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์  ((แมทเทอรฮ์อรน์แมทเทอรฮ์อรน์  กลากลา

เซยีร์เซยีร ์ พาราไดซ์พาราไดซ)์)  --  มงเทรอซ์มงเทรอซ  ์ 

อาทติย์อาทติย ์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าท่านสู่สถานีเคเบิล้คาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพือ่

สมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และ

ไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้า

แบบพาโนรามาววิ (น่ังได ้6 ท่าน) ไต่ความสงูเหนือลานสกอีันกวา้งไกลสดุ

สายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กโิลเมตร (ยาวทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด)์ ชืน่

ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ 3,883 

เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดูมดิ ีในเขตมงต ์บลังก ์ชม

ถ ้าน ้าแข็งทีอ่ยูสู่งทีส่ดุในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ลาน

หมิะกวา้งใหท้า่นไดส้มัผัสอยา่งจใุจ  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย หลังจากนัน้ อสิระตามอธัยาศัย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการพักผอ่นในเมอืง

ปลอดมลพษิ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง ถา่ยรปู อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงสวรรคข์องนัก

สกี จนถงึเวลาอันสมควร น าท่านออกเดนิทางโดยรถไฟ กลับมาสู่เมือง

ทาสซอ์กีครัง้ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืง มงตเ์ทรอซ ์ เมอืงพักผ่อนตากอากาศทีม่ี

ชือ่เสยีง ทัง้ในฤดูรอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดรั้บสมญานามว่า

รเิวยีรา่แหง่สวติเซอรแ์ลนด ์

(140 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.edenpalace.ch 

วนัที่วนัที ่ 44  มงเทรอซ์มงเทรอซ ์ --  พชิติยอดเขาพชิติยอดเขา  GGllaacciieerr  33000000  --  อนิเทอลาเกน้อนิเทอลาเกน้  จนัทร์จนัทร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่ เขา Glacier 3000 ทีเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De 

Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 

คน พาทา่นขึน้กระเชา้ยกัษ์ พรอ้มชมทัศนยีภาพทีง่ดงาม สูบ่รเิวณ กลาเซยีร ์

เลอ ไดเบอเร็ต หรอืทีไ่ดรั้บการขนานนามใหมว่่า กลาเซยีร ์3000 (Glacier 

3000) พาทา่นน่ังรถ Snow Bus ตะลยุหมิะทีข่าวโพลนสูจ่ดุชมววิทัศนยีภาพ

ทีง่ดงาม หากอากาศด ีทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟ

ราวหรอืแมทเทอรฮ์อรน์ไดจ้ากทีน่ี่ เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตืน่เตน้สนุกสนาน

ในบรเิวณ Fun Park ใหท้่านไดเ้ล่นสโนวส์เลด ในลานหมิะ และไมพ่ลาด 

 

 

 

http://www.edenpalace.ch/
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Peak Walk By Tissot กจิกรรมทา้ทายดว้ยการเดนิบนสะพานแขวนเชือ่ม

สองยอดเขาดว้ยความสงู 3,000 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. หลังอาหารน าคณะออกเดินทางสู่เมืองอนิเทอลาเกน้ ที่มีความส าคัญ

ประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอร์ โอเบอรล์ันด ์ชือ่ของเมอืงมาจากท าเล

ทีต่ัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun) 

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดขีองสวสิเป็นของฝาก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

www.metropole-interlaken.ch 

วนัที่วนัที ่ 55  กรนิเดอวาลด์กรนิเดอวาลด ์ --  ยอดเขายงูเฟรายอดเขายงูเฟรา  ((TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE))  --  เลาเทรอบรุนเลาเทรอบรุน

เนน่เนน่  --  เมอืงอนิเทอลาเกน้เมอืงอนิเทอลาเกน้  

องัคารองัคาร  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์จดุเริม่ตน้ของการท่องเทีย่วยอดเขายงูเฟ

ราโดยรถโคช้ ปี 2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดก

โลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาติ

ของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิช ิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอันดับ 2 ของสวสิเซอรแ์ลนด)์ ซึง่

ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางน าท่านสูย่อด

เขาแวะชมกลาเซยีร ์หรอืธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟทีส่งูทีสุ่ด

ในยโุรป เพลดิเพลนิและสนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง Sphinx จุด

ชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จดุ 3,571 เมตร ชมถ ้า

น ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ

ธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 กโิลเมตร และ

หนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนาน และ

เพลิดเพลินกับกจิกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่ง

โปสการด์ โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสน

สวยผ่านเมอืงปลอดมลพษิทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ แลว้เปลีย่นขึน้รถโคช้

คันเดมิเขา้สู่เมืองอนิเทอลาเกน้ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมี

ความส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลันด ์ตัง้อยู่ทะเลสาบ

(12.5 ก.ม.) 
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สองแห่งมภีาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทัง้ยังเมืองแห่งการ

พักผอ่น สมัผัสบรรยากาศอนับรสิทุธิ ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Swiss Fondue 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

www.metropole-interlaken.ch 

วนัที่วนัที ่ 66  เมอืงอนิเทอลาเกน้เมอืงอนิเทอลาเกน้  --  ลกูาโน่ลกูาโน่  --  FFooxx  TToowwnn  FFaaccttoorryy  SSttoorreess  --  ซอนดรโิอซอนดรโิอ  พุพุธธ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลกูาโน่ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทซิโิน่ ที่

มอีากาศดตีลอดปี เหลา่ดาราฮอลลวีู๊ดนยิมมาตากอากาศทีเ่มอืงนี้  

(168 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงซอนดรโิอ (Sondrio) ระหว่างทาง

แวะชอ้ปป้ิงที ่Fox Town Factory Stores อสิระใหท้่านไดม้เีวลาชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนเนมดก์วา่ 100 รา้นคา้ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดนิทาง

ต่อสู่เมืองซอนดรโิอ เมอืงที่เคยเป็นเมอืงพักของทหารโรมันโบราณ ซึง่

ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับ

อาณาจักรโรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก GRAND HOTEL DELLA POSTA หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.grandhoteldellaposta.eu

/ 

วนัที่วนัที ่ 77  ซอนดริซอนดรโิอโอ  --  ทริาโน่ทริาโน่  --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซงัตม์อรทิซ์ซงัตม์อรทิซ  ์ --  ลเูซริน์ลเูซริน์  พฤหสับดีพฤหสับด ี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงทริาโน่ โดยเลาะเลยีบผา่นทะเลสาบโคโม ่แหลง่พักผอ่น

ตากอากาศทางตอนเหนือของอติาลี เพลดิเพลินตลอดเสน้ทางไปดว้ย

บา้นเรอืนสไตลอ์ติาเลยีนรมิทะเลสาบ และวลิลา่เรยีบหรแูสดงถงึฐานะของผู ้

ครอบครอง เนน้ความเรยีบงา่ยทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาต ิและตน้ไม ้

ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพ ุทะเลสาบ เนนิเขา ทีล่อ้มรอบ ท าใหด้โูดดเดน่ 

(35 ก.ม.) 

10.03 น. รถไฟทอ่งเทีย่วสาย BERNINA EXPRESS ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์

น าทา่นผา่นเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว 

ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้

วงกลมที ่Brusio ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก เสน้ทางนี้รับประกันความสวย

แบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สูเ่มอืงซงัตม์อรทิซเ์มอืงฟ้าครามน ้าใสเป็นเมอืงตาก

อากาศฤดูหนาวทีแ่สนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรมแห่งแรกและเชญิ

 

(10.03-12.36) 
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แขกชาวอังกฤษมาพักท าใหม้กีารเกดิกฬีาฤดูหนาว อาท ิสเก็ตน ้าแข็ง,บ๊อบ

สเลดทีม่กีารแขง่ในระดับเวลิดแ์ชมป์เป้ียนชพิและโอลมิปิกมาแลว้ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. หลังอาหารน าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์เมอืงตากอากาศทีโ่ด่งดังรมิ

ทะเลสาบสีพั่นธรัฐ 

(237 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.astoria-luzern.ch  

วนัที่วนัที ่ 88  ลเูซริน์ลเูซริน์  --  ข ึน้เขารกิาขึน้เขารกิา  ––  สะพานคาเปลสะพานคาเปล    ศกุร์ศกุร ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นวทิซน์าว น่ังรถไฟไต่เขา Rigi ถอืไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขา

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐ

นวิแฮมป์เชยีร ์สหรัฐอเมรกิา ความสงูจากระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ

ก ิ(Rigi Kulm) นี้ มทีีม่าจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิแิห่งภเูขา 

เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอืน่ๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบ

พาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิ้ลคาร์ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทิวทัศน์ที่

แตกตา่ง แลว้เดนิทางกลับสุล่เูซริน์  

 

บา่ย น าคณะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวขา้มแม่น ้ารอยส ์เป็นภาพทีถู่ก

ใชใ้นการโปรโมตเมอืง แลว้ไปชมสัญลักษณ์อกีอยา่งหนึง่คอื รูปสลักสงิโต

หนิบนหนา้ผา ซึง่สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารรับจา้งชาวสวสิ ทีเ่สยีชวีติ

ในระหวา่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้อสิระใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดขีองชาวสวสิ ใน

เขตคนเดนิ ยา่นเมอืงเกา่ อาท ินาฬกิาชัน้ด,ี มดีพับวคิตอรน็ีอกซ,์ นาฬกิากุก๊

ก,ู ชอ็กโกแล็ตและอืน่ๆ อกีมากมายตามอธัยาศัย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.astoria-luzern.ch  

วนัที่วนัที ่ 99  ลเูซริน์ลเูซริน์  --  สนามบนิซูรคิสนามบนิซูรคิ  --  กลบักรงุเทพฯกลบักรงุเทพฯ  เสาร์เสาร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นสูเ่มอืงซรูคิ ศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสวสิ เป็นศูนยก์ลางการ

ซือ้ขายแลกเปลีย่นทองค าทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเป็นตลาดหลักทรัพยท์ีใ่หญ่เป็น

(79 ก.ม.) 

http://www.astoria-luzern.ch/
http://www.astoria-luzern.ch/
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อนัดับ 4 ของโลก  

13.15 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 971  

วนัที่วนัที ่ 1100  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  อาทติย์อาทติย ์ 

06.10 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจัดโปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSuupppp  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

7-16 ก.พ. 2563 

115,000 131,000 97,000 20,000 10,500 
-23,000 

-18,000 

14-23 ก.พ. 2563 

21 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563 

28 ก.พ. – 8 ม.ีค. 2563 

6-15 ม.ีค. 2563 

13-22 ม.ีค. 2563 

20-29 ม.ีค. 2563 

27 ม.ีค. – 5 เม.ย. 2563 

3-12 เม.ย. 2563 121,000 109,000 102,000 20,000 10,500 
-23,000 

-18,000 

** 8-17 เม.ย. 2563 ** 126,000 114,000 108,000 20,000 10,500 
-27,000 

-21,000 

17-26 เม.ย. 2563 

121,000 109,000 102,000 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 ม.ิย. 2563 

5-14 ม.ิย. 2563 

12-21 ม.ิย. 2563 

19-28 ม.ิย. 2563 

26 ม.ิย. – 5 ก.ค. 2563 
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คา่ทัวรร์วมคา่ทัวรร์วม  ::  

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **

กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้  “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 3 สวติฟรังคต์อ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพ

ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทัวรไ์มร่วม  ::  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร์การจองทัวร์  ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง 

ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทัวร์การยกเลกิการจองทัวร์  ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า
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เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจาก

เงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิตั๋วเครือ่งบนิ  ((AAiirr  TTiicckkeett))  

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน

ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยนืยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิการสะสมไมลข์องสายการบนิ  ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50% ตาม

เงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิ

เทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิคา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ  ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพักโรงแรมและหอ้งพัก  ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 
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ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชมสถานทีเ่ขา้ชม  ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระสมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ  ((PPoorrtteerr))  

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ
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รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

/ ทา่น 

การสบูการสบูบหุรี่บหุรี่  ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัวการเดนิทางเป็นครอบครัว  ((FFaammiillyy))  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์   ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1100  วนัท าการวนัท าการ  

((การขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์การขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา  สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเองง  ณณ  ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด์สวติเซอรแ์ลนด์  ยกเวน้ผูท้ีเ่คยสแกนลายนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ลว้ยกเวน้ผูท้ีเ่คยสแกนลายนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ลว้  กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่น))  

VVFFSS  SSwwiittzzeerrllaanndd  ::  เดอะพลาซา่เดอะพลาซา่  ชัน้ชัน้  44  ยนูติที่ยนูติที่  404404  และและ  405405  อาคารจามจุรสีแควร์อาคารจามจุรสีแควร์  ถนนพญาไทถนนพญาไท  แขวงวังใหม่แขวงวังใหม่  เขตปทุมวันเขตปทุมวัน  

กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(ใบหนา้ตรงเห็นใบหนา้ชัดเจน รูปตอ้งเห็นใบหูและคิว้ เปิดหนา้ผาก)รูปถ่ายตอ้งแสดง

องคป์ระกอบของใบหนา้ทีช่ดัเจนตัง้แต่ศรีษะจนถงึหัวไหล่และความยาวของใบหนา้ตอ้งมเีนื้อทีข่องรูปถ่าย 70-80% ของ

พืน้ที ่จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน 
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พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement ทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทับ ยอ้นหลัง 6 เดอืน  ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่

ภมูลิ าเนา เนือ่งจากสถานทตูสวติเนน้ดเูรือ่งการเงนิเป็นหลักหากลูกคา้มบีัญชฝีากประจ า/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดง

เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิีซ่า ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยืน่ขอวีซา่ ตอ้งออก

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ)และแนบ Statement ทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทับ 

***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** / ***หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวสิไมรั่บพจิารณา*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไหลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลงดย้อมรับในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ  ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ  
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  นดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวนบรษัิทฯย ิดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


