
 

 

MONO SWITZERLAND 7 วนั (EK) 

มลิาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน ์- เบริน์  

อนิเทอลาเกน้ - แองเกิลเบริก์ - ลูเซริน์ - ซูรคิ 

ชม 4 ยอดเขา กอรเ์นอรก์รทั + แมทเทอรฮ์อรน์ + กลาเซยีร3์000 + ทติลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง                      

วนัแรกของการเดินทาง                   สนามบนิสุวรรณภมูิ 

18.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว T เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

21.05 น.  เดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอิตาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เที่ยวบนิที่ EK373/EK101 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ ) *.*.*. 
    

วนัที่สองของการเดินทาง     สุวรรณภมูิ - ดูไบ - มิลาน 

08.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่  าคญัของอิตาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืง

หลวงแห่งแฟชัน่ 

จากนัน้น าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที่หรูหรา และใชเ้วลา

ในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดา

ทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง

กากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า

“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมานูเอล

ที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอิตาลใีนการรวมชาติ 

อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 

ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่า

เป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที่เรยีกกนัว่า 

ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิง

หรอืนัง่กนิกาแฟก็ควรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง 

กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่

ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง ...อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  GRAND MILANO MALPENSA หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง     มิลาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลยีบตามหุบเขา ชมทวิทศันส์วยอนังดงามตลอด

เสน้ทาง  

11.15 น.  น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ เพือ่เดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท 

เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท(ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีง่ดงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,620 

เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบรสุิทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และน า้มนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีว ้



 
 

บรกิารนกัท่องเทีย่ว ซึง่ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์การเดินทางคร ัง้น้ี ท่านจะไดช้มความสวยงามของ ยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ ซึง่ยอดเขาน้ีเป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์คิเจอรแ์ละอกียอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรทั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซื้อสนิคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 

ไดเ้วลาอนัสมควร ... 

15.00 น.  น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

15.30 น. ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมอืง

พกัตากอากาศที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น ไขม่กุรเิวยี

ร่าแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์และทีน่ี่ยงัเป็นศูนยก์ลาง

ของการศึกษาวชิาการโรงแรมทีเ่ลือ่งชื่อจนไดร้บั

ความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป  

น าท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บน

จดุยุทธศาสตรท์ีด่ีทีสุ่ด และท าเลทีง่ดงามที่สุดแห่งหน่ึงของมองเทรอ อกีท ัง้ยงัเคยเป็นสถานที่

คุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตีอกีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  VILLA TOSCANE หรอืเทยีบเท่า 
    

วนัที่สีข่องการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซยีร ์3000 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมอืงทีเ่ป็นที่ต ัง้ของสถานีกระเชา้ ไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ทีจ่ผูุโ้ดยสารไดถ้งึ  125  คน 

น าท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขา ซลิธอรน์ เป็นยอดเขา

สูง 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีทีเ่รียกว่า กลาเซยี เลอ ได

เบอเร็ต หรอืทีไ่ดร้บัการขนานนามใหมว่่า กลาเซยีร ์3,000  …อสิระ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั ซึง่ท่านจะไดส้มัผสั ประสบการณ ์ที่ ตื่นเตน้

สนุกสนานแต่ปลอดภยั หากอากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใสท่านจะ สามารถ

เหน็ยอดเขาจงุฟราวและยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ จากสถานีโกลดูปิยง ณ จดุชมววิท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบขา้งได ้

โดยรอบทัง้ 360 องศา …*.*.*. ไมร่วมค่าอปุกรณเ์ครื่องเลน่ต่างๆ 

กรุณาตดิต่อสอบถามหวัหนา้ทวัร ์*.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

14.30 น. น าท่านเดนิทางลงจากเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ออกเดินทางต่อสู่  

กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัที่เลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่ริม 

ทะเลสาบเจนีวา … น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐั

สวสิทีแ่ทบจะไมม่อีะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ต ัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชม

ทะเลสาบเจนีวา และ น า้พจุรวด (JET D’EAU) ทีส่ามารถส่งน า้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์



 
 

อย่างหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ที่สวนองักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบง่บอกถงึความส าคญัของอตุสาหกรรม

การผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     เจนีวา - โลซานน์ - เบริน์ - อนิเทอลาเกน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถโคช้เขา้สู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึง่ต ัง้อยู่บน  ฝัง่เหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมอืงที่มี

เสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่4 ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงาม

โดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ีส่วยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพษิ เมอืงน้ียงั

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมอืงที่เคยเป็นที่

ประทบัของสมเดจ็ย่า.. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี า้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้น

วฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปจัจบุนัเต็มไป

ดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านที่ปลอดรถยนตจ์งึ

เหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุ

เคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ 

เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีที่

ม ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรอืหลุม

หม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แห่งกลางเมอืงท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดพ้บเขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้า

อากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และ

ยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรไ์ทยเรื่อง “วนัน้ีทีร่อคอย“ อกีดว้ย 

จากนัน้อสิระใหท่้านเดนิเล่นพกัผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ 

น่ารกั สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดีของสวสิ อาท ินาฬกิาชอ็คโกแลต, มดีพกอเนกประสงค ์

ฯลฯ จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  HOHENECK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 



 
 

วนัที่หกของการเดินทาง     อนิเทอลาเกน้ - แองเกลิเบริก์ - ลูเซริน์ - ซูรคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (86 กม.)  

*.*. หมายเหตุ : ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ค่ากระเชา้เริ่มต ัง้แต่ 32-92 CHF *.*. 

ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร ์ 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.    

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตากอากาศทีโ่ด่งดงัของสวสิและยงัมี

ความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงน้ีต ัง้อยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทีช่ื่อว่า เวยีวาลดส์แตรท์

เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธร์ฐั  

 น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียส์งิโตแกะสลกัรมิหนา้ผาสญัลกัษณแ์ห่งความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละที่ถกูสรา้งขึ้น

เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิทีเ่สยีชวีติ จากการปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล

(KAPELBRUCKหรอืCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงทีม่อีายุกว่า 600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ า้รอยส ์ 

ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนที่บอกเลา่ถงึประวตัิศาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างดี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหม ้

เสยีหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพทีด่เีหมอืนเดมิเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง

ทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั เช่น บคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่รา้นขายของที่ระลกึรา้นชอ็คโกแลต็

และชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้ดทีีม่ชีื่อเสยีงตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (52 กม.) น าท่านชมเมอืง 

ซูรคิบรเิวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดใน

เมอืงซูรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมใ่ช่ถนนสายทีด่ี

ทีสุ่ดในสวสิอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ีทีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดียว 

เน่ืองจากเป็นที่ต ัง้ของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชมย่านเมอืงเก่า โบสถใ์หญ่

ประจ าเมอืง ทีม่คีวามงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหว่างสวสิและ

เยอรมนั อสิระใหท่้านเดนิเลน่ชมเมอืง และพกัผ่อนอิรยิาบถตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

21.55 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK418  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0720-0905) *.*.*. 
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                กรุงเทพ ฯ 

18.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

**********  
 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย   



 
 

อตัราค่าใชจ่้าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เดก็ต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตียงเสริม 

พกัเดี่ยว จ่ายเพิม่ 

26 เม.ย. – 2 พ.ค. 59,999.- 57,999.- 9,500.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนั** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการ

ขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท า



 
 
หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการ

ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของ

ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น 

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าขึ้นยอดเขาทติลติ 

8. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 10 ยูโร) 

9. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ยูโร) 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  



 
 
ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบนิ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เชค็อนิสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อินเท่านัน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทั 

ฯ ก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ 

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่า

ตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอ 

เกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 



 
 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง 

หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 



 
 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่ส ามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตุ

หรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผล ะงาน, การ

จลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ า

ประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีที่ ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎิ

เสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะ

ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกยีรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีา สวิสฯ 
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในระหวา่ง
ยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท  
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)  
 
3. หลักฐานการเงนิ 
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทาง
ธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement 
เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) บัญชฝีากประจ า ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้ 
- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน(ของผู ้
ทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) **สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน**  
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 
3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน  
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 



 
 
 
5. เอกสารสว่นตัว  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน  
- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด 
(โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา
ดว้ย  
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด  
(โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
- *** กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 


