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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์ เสาร ์

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์

D 16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระ

และการเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดจ้ัดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทีเ่กดิ

เหตุการณ์อันสุดวสิัยอาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภยัธรรมชาต ิรวมถงึการถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 

หัวหนา้ทัวร์ มีสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้กีารตกลง

ช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกดิขึน้

นอกเหนอืจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่

ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที ่2 ซูรคิ - ลเูซริน ์- หมูบ่า้นวทิซน์าว - ข ึน้ยอดเขารกิ ิ- ซงัตม์อรทิซ ์ อาทติย ์

01.05 น. เดนิทางสูน่ครซรูคิ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG970  

07.50 น. คณะถงึสนามบนินครซูรคิ รถโคช้รอรับแลว้เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ พาท่าน

เดนิทางสูห่มูบ่า้นวทิซน์าว น่ังรถไฟไต่เขา Rigi ถอืไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่

เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐ

นวิแฮมป์เชยีร ์ สหรัฐอเมรกิา ความสงูจากระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอด

เขารกิ ิ(Rigi Kulm) นี้ มทีีม่าจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิแิห่ง

ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอืน่ๆ ไดร้อบ 360 องศา 

ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คาร์ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทิวทัศน์ที่

แตกต่าง จากนัน้ คณะออกเดนิทางสู่เมอืงซังตม์อรทิซ ์เมอืงฟ้าครามน ้าใส 

เป็นเมอืงตากอากาศฤดูหนาวทีแ่สนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรม

แห่งแรกและเชญิแขกชาวอังกฤษมาพัก ท าใหม้กีารเกดิกฬีาฤดูหนาว อาท ิ

สเก็ตน ้าแข็ง, บ๊อบสเลด ที่มกีารแข่งในระดับเวลิด์แชมป์เป้ียนชพิและ

โอลมิปิกมาแลว้ 
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL CERVUS**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelcrevus.ch 

วนัที ่3 ซงัตม์อรทิซ ์- BERNINA EXPRESS - ทริาโน ่- ลกูาโน ่ จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่ถานนีรถไฟ เพือ่น่ังรถไฟท่องเทีย่วสาย 

BERNINA EXPRESS ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด์ น าท่านผ่านเขต

ใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ล าธาร 

โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้

วงกลมที ่Brusio ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก เสน้ทางนีรั้บประกนัความสวย

แบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สูเ่มอืงทริาโน่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศทางตอน

เหนอืของอติาล ี

 

(09.30-12.00) 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงลูกาโน่ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทซิโิน่ 

จนเขา้สูเ่ขตทะเลสาบโคโม ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ี

ทางตอนเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ เปรยีบเสมอืนป้อมปราการ

ทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหก้ับดินแดนแห่งนี้ 

ระหว่างทางผ่านเมืองซอนดรโิอ (Sondrio) เมอืงที่เคยเป็นเมืองพักของ

ทหารโรมนัโบราณ ภายหลังถกูผนวกรวมอยูก่ับอาณาจักรลอมบารด์ี และถูก

ผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ จนถงึเมอืงลูกาโน่ เมอืงตาก

อากาศชือ่ดังรมิทะเลสาบทีม่อีากาศดตีลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมา

ตากอากาศทีเ่มอืงนี ้

(121 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL DE LA PAIX**** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.delapaix.ch  

วนัที ่4 ลกูาโน ่- อนัเดอรแ์มท - น ัง่รถไฟสูเ่มอืงแซรม์ทั เมอืงปลอดมลพษิ องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางโดยรถโคช้สูก่็อทธารท์ ทีเ่ป็นเจา้ของอโุมงคท์ีล่กึทีส่ดุในยโุรป 

(17 ก.ม.) จากนัน้รถไต่ระดับขึน้สู่ยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุม ท่านสามารถพบ

เห็นธารน ้าแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สูเ่มอืงอนัเดอรแ์มท  

(111 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. น าท่านน่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของ

เทอืกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวสิแกรนดแ์คนยอน 

(15h08-18h10) 

http://www.hotelcrevus.ch/
http://www.delapaix.ch/
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และหุบเขาทีส่งู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่

ปกคลุมดว้ยธารน ้าแข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ทีพ่าดผ่าน

ในกลางเทอืกเขาแอลป์สูเ่มอืงแซรม์ัท เมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และ

เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก ตัง้อยูบ่นความสูง

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

สัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงมรีา้นคา้มากมาย 

เมอืงนีเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของนักสกจีากทั่วโลก  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก HOTEL MIRABEAU**** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelmirabeab.ch 

วนัที ่5 แซรม์ทั - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซยีร ์

พาราไดซ)์ 

พุธ 

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 ้าแข็งทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ลาน

หมิะกวา้งใหท้า่นไดส้มัผัสอยา่งจใุจ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Asian 

บา่ย อสิระตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอด

มลพษิ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง ถา่ยรปู อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงสวรรคข์องนักสก ี

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก HOTEL MIRABEAU**** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelmirabeab.ch 

วนัที ่6 
ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กซื

ตาดก์ 
พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. อ าลาเมืองแซร์มัท แลว้เดนิทางสู่เมอืงลอยเคอรบ์าด ในแควน้วัลเล่ส ์ (63 ก.ม.) 
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ไดรั้บการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe 

แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ น าท่านเขา้สู ่

BURGERBAD THERME ทีใ่หบ้รกิารอาบน ้าแร่และสปาใหญ่และทันสมัย

ทีส่ดุของเมอืง สระน ้าแร่กว่า 10 แห่งภายในศูนยบ์รกิารแห่งนี้ อสิระใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool 

ในอณุหภมูคิวามรอ้นระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซยีส 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Asian 

13.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงมงเทรอซ ์เมอืงพักผ่อนตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ในฤดูรอ้น

และหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดรั้บสมญานามว่าเป็นไข่มุกของรเิวยีร่า

แหง่สวสิ   

(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดนิทางจากเมอืงมงเท

รอซ ์เขตทะเลสาบเจนวีา (Lac Leman) หรอืทีช่าวสวสิยกยอ่งใหเ้ป็นรเิวยีรา่ 

เป็น 1 ในเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางรถไฟทีส่วยทีส่ดุของประเทศ ผ่านเขา้ไปใน

ทุ่งเกษตรกรรม บา้นไร่ปลายนา ฟารม์ปศุสัตว ์สู่ใจกลางของประเทศ ทีจ่ะ

ท าใหเ้ราไดเ้ห็นถงึความเป็นเกษตรกร อาชพีเก่าแก่ตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ 

จนถงึสถานีกซืตาดก์ (GSTAAD) เมอืงสกรีสีอรท์ราคาแพงอันดับตน้ๆของ

ยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนี้มบีา้นตากอากาศของคนดัง อาท ิจูลี ่

แอนดรูส ์(เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ), อลซิาเบ็ต เทยเ์ลอร ์และเคยตอ้นรับคน

ดังพรอ้มทัง้เหลา่เซเล็บของโลกอาท ิไมเคลิ แจ็กสนั, เจา้ฟ้าชายชาลส ์เจา้

หญงิไดอาน่า, ปารสี ฮลิตัน ทา่นอาจจะไดพ้บกบัคนดังๆไดท้ีน่ี ่

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL ARC EN CIEL ****หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelarcenciel.ch 

วนัที ่7 กซืตาดก์ - กรนิเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 

เมอืงอนิเทอลาเกน้ 

ศกุร ์

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 (สูงเป็นอันดับ 2 ของสวสิเซอรแ์ลนด์) ซึง่

ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางน าท่านสูย่อด

(84 ก.ม.) 

 

 

http://www.hotelarcenciel.ch/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wvopzeeland.nl/Jungfraubahn.jpg&imgrefurl=http://classified.sanook.com/item/6274001&usg=__rpkxgldDfurl0d88dZB922vxrZU=&h=724&w=1024&sz=130&hl=th&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=Wk4e0lt5y7TVUM:&tbnh=106&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1
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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 อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน และ

เพลิดเพลินกับกจิกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่ง

โปสการด์ โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Asian 

บา่ย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสน

สวยผ่านเมอืงปลอดมลพษิทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ แลว้เปลีย่นขึน้รถโคช้

คันเดมิเขา้สู่เมืองอนิเทอลาเกน้ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมี

ความส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลันด ์ตัง้อยูท่ะเลสาบ

สองแห่งมภีาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทัง้ยังเมืองแห่งการ

พักผอ่น สมัผัสบรรยากาศอนับรสิทุธิ ์

(12.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Swiss Fondue 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL METROPOLE **** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelmetropole.ch 

วนัที ่8 อนิเทอลาเกน้ - สนามบนิซูรคิ - กลบักรงุเทพฯ เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นสูเ่มอืงซรูคิ ศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสวสิ เป็นศูนยก์ลางการ

ซือ้ขายแลกเปลีย่นทองค าทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเป็นตลาดหลักทรัพยท์ีใ่หญ่เป็น

อนัดับ 4 ของโลก  

(135 ก.ม.) 

 

13.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 971  

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

05.30 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วันกอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

8-16 ก.พ. 2563 

109,000 99,000 92,000 19,000 9,000 
-22,000 

-17,000 

15-23 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563 

29 ก.พ. – 8 ม.ีค. 2563 

7-15 ม.ีค. 2563 

14-22 ม.ีค. 2563 

21-29 ม.ีค. 2563 

** 9-17 เม.ย. 2563 ** 119,000 107,000 101,000 19,000 9,000 
-29,000 

-23,000 

** 12-20 เม.ย. 2563 ** 119,000 107,000 101,000 19,000 9,000 
-29,000 

-23,000 

18-26 เม.ย. 2563 

114,000 103,000 96,000 19,000 9,000 
-22,000 

-17,000 

25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

1-9 พ.ค. 2563 

9-17 พ.ค. 2563 

16-24 พ.ค. 2563 

23-31 พ.ค. 2563 

6-14 ม.ิย. 2563 

13-21 ม.ิย. 2563 

20-28 ม.ิย. 2563 

27 ม.ิย. – 5 ก.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่9 พฤษภาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **

กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้  “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 สวติฟรังคต์อ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ
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สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 

ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึ

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพที่

ไมไ่ดเ้กดิจากโรค 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ย

ใบจองทัวร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่น

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 

30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจน

ในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  
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การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเที่ยวทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก

ท่านไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถ

ท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, 

สว่นสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน์, ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิอง

สายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  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 ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันใน

แตล่ะประเทศ)  

 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) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 

3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม 

ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศที่

มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ 

หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทาง

บรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม

รายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ 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 ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

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

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ีเ่คยสแกนลายนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่น) 

VFS : เดอะพลาซา่, ชัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควรถ์นนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ10330 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รปูถา่ยเนน้ชว่งใบหนา้มาถงึหัวไหล)่ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและ

หา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 
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 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่, 

ใบมรณะบตัร / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์่วนตัวของผูเ้ดนิทางยอ้นหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทถงึเดือนปัจจุบัน ที่ออกจาก

ธนาคาร ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา เนือ่งจากสถานทตูสวติเนน้ดเูรือ่งการเงนิเป็นหลัก

หากลูกคา้มบีัญชฝีากประจ า/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็น

ครอบครัวหากใชบ้ัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัว (เป็น

ภาษาองักฤษ) ***สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน*** / ***หนังสอืรับรองจากทางธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ยกเวน้กรณีทีต่อ้งรับรองการเงนิใหก้บับคุคลอืน่ๆในครอบครัวจงึจะขอ*** 

 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 านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิท ฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 



Page 13 of 14 

 

 

 

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 วงและปรมิาณงานในช ่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 งวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯส ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้ง 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 


