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

21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใน

เรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยุด

งาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม

โปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนื

เงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัว

หนา้ทัวระ์แจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที่วนัที ่ 22  ซูรคิซูรคิ  --  เบริน์เบริน์  เมอืงหลวงและเมอืงมรดกโลกเมอืงหลวงและเมอืงมรดกโลก  --  โลซานน์โลซานน ์ --  มงเทรอซ์มงเทรอซ  ์ อาทติย์อาทติย ์ 

01.05 น. เดนิทางสูน่ครซรูคิ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG970  

07.50 น. คณะถงึสนามบนินครซรูคิ รถโคช้รอรับแลว้เดนิทางสูก่รงุเบริน์ นครหลวงอัน

งามสงา่ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอนัล ้าค่าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มา

สูปั่จจบุนั เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศ

ใหส้่วนหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดกโลก ชมหอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดขนาด

ใหญ่ มลีักษณะเป็นประตูโบราณตัง้คร่อมอยู่ครึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์ จัตุรัส

รัฐสภา และย่านเมอืงเก่าทีม่รีา้นคา้เรยีงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุทีต่ัง้อยู่

กลางถนนเป็นระยะๆ อยา่งสวยงาม มถีนนคนเดนิทีส่วยงามอกีเสน้หนึง่ของ

ยโุรป สมกบัเป็นเมอืงหลวงของประเทศ ชมบอ่หมเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืง 

แล ว้น าคณะไปชมวิวทิวทัศน์ เมืองมรดกโลกแบบพาโนรามาบน 

Rosengaten 

(127 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน์ เมอืงทีค่นไทยรูจ้ักดใีนสวสิ นอกจากเป็น

เมอืงทีป่ระทับของสมเด็จย่าแลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงส าเร็จ

การศกึษาจากเมอืงนี้อกีดว้ย ผ่านชมเมอืงเวเว่ย ์ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกแห่ง

ฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชลปปลิน้” ยังหลงใหลและไดอ้าศัยอยู่ทีน่ี่ในบัน้ปลาย

ชวีติ สูจุ่ดหมายปลายทางทีเ่มอืง มงตเ์ทรอซ ์เมอืงพักผ่อนตากอากาศทีม่ี
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ชือ่เสยีง ทัง้ในฤดูรอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดรั้บสมญานามว่า

รเิวยีรา่แหง่สวติเซอรแ์ลนด ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.edenpalace.ch 

วนัที่วนัที ่ 33  มงตเ์ทรอซ์มงตเ์ทรอซ ์ --  ทาสซ์ทาสซ ์ --  แซรม์ทัแซรม์ทั  --  ยอดเยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ขาแมทเทอรฮ์อรน์  พาราไดซ์พาราไดซ ์ --  

แซรม์ทัแซรม์ทั  

จนัทร์จนัทร ์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงแซรม์ทั เมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

การยกยอ่งวา่ปลอดมลพษิทีด่ขีองโลกและอากาศบรสิทุธิ ์ตัง้อยูบ่นความสงู

กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

สัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ สิน้สุดการเดนิทางดว้ยรถโคช้ จากนัน้น า

คณะน่ังรถไฟสูห่มูบ่า้นแซรม์ทั 

(138 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Asian 

13.00 น. น าท่านสู่สถานีเคเบิล้คาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพือ่

สมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และ

ไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้า

แบบพาโนรามาววิ ไต่ความสูงเหนือลานสกอีันกวา้งไกลสุดสายตา แลว้

เปลีย่นเป็น Cable Car ใหญจ่ไุดก้วา่ 80 คน ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงาม ณ 

จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟ

ราและยอดเขาเอกุยดูมดิี ในเขตมงต์บลังก ์ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยู่สูงที่สุดใน

สวสิ ถา่ยรปูกบัรปูแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ลานหมิะกวา้งใหท้่านไดส้ัมผัส

อย่างจุใจ หลังจากนั้น อสิระตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

พักผ่อนในเมอืงปลอดมลพษิ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง ถ่ายรูป อกีทัง้ยังเป็น

เมอืงสวรรคข์องนักสก ี 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL MIRABEAU หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotel-mirabeau.ch 

วนัที่วนัที ่ 44  รถไฟกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรสรถไฟกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรส  --  อ ัอนัเดอรแ์มทนเดอรแ์มท  --  ลูกาโน่ลูกาโน่  --  ทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบโคโม่  

--  ซอนดรโิอซอนดรโิอ  

องัคารองัคาร  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นน่ังรถไฟสายกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟดว่นทีว่ ิง่

ชา้ที่สุดในโลก วิง่ผ่านภูมปิระเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชม

อโุมงค ์สะพาน หุบเหว ผ่านสวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาทีสู่ง 2,000 

 

http://www.edenpalace.ch/
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กว่าเมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแข็ง

เจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ทีพ่าดผา่นใจกลางเทอืกเขาแอลป์

จนเขา้สูเ่มอืง อนัเดอรแ์มท จดุเดน่ของเสน้ทางรถไฟนีค้อืการชมววิพาโนรา

มาผา่นกระจกบานใหญใ่นมมุมอง 180 องศา   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. รถรอรับท่านแลว้เดนิทางผ่านเมอืงลูกาโน่ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบ

ของแควน้ทซิโิน่ จนเขา้สู่เขตทะเลสาบโคโม ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบที่

สวยงามที่สุดของอติาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ 

เปรยีบเสมอืนป้อมปราการทางธรรมชาต ิทีส่รา้งฉากหลังอันงดงามอลังการ

ใหก้ับดนิแดนแห่งนี้ ผ่านเมอืงมนีาจโิอ เมอืงตากอากาศทีเ่รยีงรายรอบ ๆ 

ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนยร์วมชนชัน้สูงและบุคคลมชีือ่เสียงของ

ยโุรป ถงึเมอืงซอนดรโิอ (Sondrio) เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงพักของทหารโรมัน

โบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยูก่ับอาณาจักรลอมบารด์ี และถูกผนวกรวม

กบัอาณาจักรโรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

(228 ก.ม.) 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ROMANTIK GRAND HOTEL DELLA POSTA หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.grandhoteldellaposta.eu  

วนัที่วนัที ่ 55  ทริาโน่ทริาโน่  --  รถไฟรถไฟ  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซงัมอรทิซ์ซงัมอรทิซ ์ --  อ ิอนิเนเทอลาเกน้ทอลาเกน้  พุธพุธ  

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

07.30 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงทริาโน่ จดุเริม่ตน้ของรถไฟทอ่งเทีย่วสาย BERNINA 

EXPRESS ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด์ เป็นเวลากว่าหนึง่ศตวรรษ

มาแลว้ทีเ่ปิดใหบ้รกิารนักท่องเทีย่ว น าทา่นผา่นเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ 

ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง 

และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ BRUSIO ที่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก เสน้ทางนีรั้บประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา 

อกีหนึง่ความประทับใจและความทรงจ าในประสบการณ์ทีห่าชมไดย้าก    

จุดหมายปลายทางที ่                  เมอืงฟ้าครามน ้าใส เป็นเมอืงตาก

อากาศฤดูหนาวที่แสนสงบในปีค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรมแห่งแรกและ

เชญิแขกชาวองักฤษมาพัก ท าใหม้กีารเกดิกฬีาฤดหูนาว อาท ิสเก็ตน ้าแข็ง, 

บอ๊บสเลด ทีม่กีารแขง่ในระดับเวลิดแ์ชมป์เป้ียนชพิ และโอลมิปิกมาแลว้ 

(27 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอนิเทอลาเกน้ เมอืงทีม่คีวามส าคัญประหนึง่เมอืงหลวง (296 ก.ม.) 

http://www.grandhoteldellaposta.eu/
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ของแบร์นเนอร์-โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากท าเลที่ตั ้งของ 2 

ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มภีาพของยอดเขายงูเฟราเป็น

ฉากหลัง อกีทัง้ยงัเมอืงแหง่การพักผอ่น สมัผัสบรรยากาศอนับรสิทุธิ ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai/Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรอืเทยีบเทา่

ในระดับเดยีวกนั 

www.metropole-interlaken.ch  

วนัที่วนัที ่ 66  กรนิเดอวาลด์กรนิเดอวาลด ์ --  น ัง่รถไฟสูยู่งเฟรายอคน ัง่รถไฟสูยู่งเฟรายอค  --  เลาเทรอบรุนเนน่เลาเทรอบรุนเนน่  --  อนิเทออนิเทอ

ลาเกน้ลาเกน้  

พฤหสัพฤหสับดีบด ี 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์จดุเริม่ตน้ของการทอ่งเทีย่วยอดเขายงูเฟ

รา โดยรถโคช้ (ในปี 2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่

มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป) รถไฟท่องเทีย่วธรรมชาตขิอง 

JUNGFRAUBAHN ขึน้พชิติยอดเขายงูเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 

11,333 ฟตุ ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทาง

แวะชมกลาเซยีร ์หรอืธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดใน

ยโุรป เพลดิเพลนิและสนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง SPHINX จุด

ชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชม

ถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึกวา่ 30 เมตร สมัผัสกบั

ภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. 

และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานและ

เพลิดเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่ง

โปสการด์ โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

(30 ก.ม.) 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสน

สวยผ่านหมู่บา้นเวงเกน้ เมอืงปลอดมลพษิทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ แลว้

เปลีย่นขึน้รถโคช้คันเดมิทีห่มูบ่า้นเลาเทรอบรนุเน่นเขา้สูเ่มอืงอนิเทอลาเกน้ 

อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงที่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้, บา้นแบบชาเล่ต์

สไตล ์และอสิระใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดขีองสวสิอาท ินาฬกิา, นาฬกิากุ๊กกู

, ของทีร่ะลกึ และชอ้คโกแลตอนัเลือ่งชือ่ 

(12.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Swiss Fondue 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.metropole-interlaken.ch  

http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.metropole-interlaken.ch/
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วนัวนัที่ที ่ 77  อนิเทอลาเกน้อนิเทอลาเกน้  --  สนามบนิซูรคิสนามบนิซูรคิ  --  กลบักรงุเทพฯกลบักรงุเทพฯ  ศกุร์ศกุร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นสูเ่มอืงซรูคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสวสิ เป็นศูนยก์ลางการ

ซือ้ขายแลกเปลีย่นทองค าทีใ่หญท่ีส่ดุ และเป็นตลาดหลักทรัพยท์ีใ่หญ่เป็น

อนัดับ 4 ของโลก  

(135 ก.ม.) 

 

13.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

วนัที่วนัที ่ 88  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  เสาร์เสาร ์ 

05.30 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพ ฯ 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  

8-15 ก.พ. 2563 

9696,,000000..--  8787,,000000..--  7777,,000000..--  1144,,000000..--  77,,550000..--  
--2727,,000000..--  

--2211,,000000..--  
15-22 ก.พ. 2563 

22-29 ก.พ. 2563 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

29 ก.พ.-7 ม.ีค. 2563 

9696,,000000..--  8787,,000000..--  7777,,000000..--  1144,,000000..--  77,,550000..--  
--2727,,000000..--  

--2211,,000000..--  
7-14 ม.ีค. 2563 

21-28 ม.ีค. 2563 

11-18 เม.ย. 2563 110303,,000000..--  9393,,0000..--  8383,,000000..--  1414,,000000..--  77,,500500..--  
--3030,,000000..- - 

--2222,,500500..--  

25 เม.ย.-2 พ.ค. 2563 

9966,,000000..--  8877,,000000..--  7777,,000000..--  1144,,000000..--  77,,550000..--  
--2277,,000000..--  

--2211,,000000..--  

2-9 พ.ค. 2563 

9-16 พ.ค. 2563 

16-23 พ.ค. 2563 

23-30 พ.ค. 2563 

30 พ.ค.-6 ม.ิย. 2563 

6-13 ม.ิย. 2563 

13-20 ม.ิย. 2563 

20-27 ม.ิย. 2563 
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คา่ทัวรร์วมคา่ทัวรร์วม  ::  

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่18 กนัยายน 2562  

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่า Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / ค่าเคเบิล้คารข์ ึน้ Matterhorn 

Glacier Paradise, คา่รถไฟสายภเูขา Jungfraubahn 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งใน

ยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าวมกีารจัดประชมุ

นานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่าบรกิารน าทัวร์โดยหัวหนา้ทัวร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น 

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

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

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

รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสุขภาพที่

ไมไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

– หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหาย ตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบ

จองทัวร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง

ไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทัวรไ์มร่วม  ::  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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การจองทัวร ์การจองทัวร ์((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร์ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร์  ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่ชดัเจนใน

โปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร์การยกเลกิการจองทัวร์  ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว

จะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังต่อไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 
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ตั๋วเคตั๋วเครือ่งบนิ รือ่งบนิ ((AAiirr  TTiicckkeett))  

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน

ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพื่อยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ การสะสมไมลข์องสายการบนิ ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบิคา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ น ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่18 กนัยายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันที่

ออกตั๋ว 

โรงแรมและห ้โรงแรมและหอ้งพักองพัก  ((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 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

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

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

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

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

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม สถานทีเ่ขา้ชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มี

การคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่

เขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระสมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ  ((PPoorrtteerr))  

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 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 ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 
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การสบูบหุรี ่การสบูบหุรี ่((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัวการเดนิทางเป็นครอบครัว  ((FFaammiillyy))  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์   ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1100  วนัท าการวนัท าการ  

((การขอวีซ่าประเทศสวติเซอร์แลนด์การขอวีซ่าประเทศสวติเซอร์แลนด์  ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา  สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเองสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง   ณณ  ศูนยรั์บค ารอ้งขอวีซ่าศูนยรั์บค ารอ้งขอวีซ่า

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  ยกเวน้ผูท้ีเ่คยสแกยกเวน้ผูท้ีเ่คยสแกนลายนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซนลายนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์อรแ์ลนดแ์ลว้ลว้  กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการนัดท าการนัด

หมายหมาย))  

TTLLSS  CCoonnttaacctt  ::  1122//11  อาคารสาทรซติีท้าวเวอร์อาคารสาทรซติีท้าวเวอร์  ชัน้ที่ชัน้ที่  1212  ถถ..สาทรใต ้สาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆแขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทรเขตสาทร  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รปูถา่ยเนน้ชว่งใบหนา้มาถงึหัวไหล)่ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า

และหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่

, ใบมรณะบตัร / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ / สงักัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดย

ระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์่วนตัวของผูเ้ดนิทางยอ้นหลัง 3 เดอืนตอ้งอัพเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ทีอ่อกจาก

ธนาคาร ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิ

เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา เนือ่งจากสถานทตูสวติเนน้ดเูรือ่งการเงนิ

เป็นหลักหากลูกคา้มบีัญชฝีากประจ า/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ ในกรณีที่

เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัว 

(เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน*** / ***หนังสอืรับรองจากทางธนาคารไม่

จ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้กรณีทีต่อ้งรับรองการเงนิใหก้บับคุคลอืน่ๆในครอบครัวจงึจะขอ*** 
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 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของ

ทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 



Page 14 of 14 

 

 

 

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 


