รห ัสโปรแกรม : 16884

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

มิลาน - ทะเลาสาบโคโม - OUTLET - โลคาร์โน

ยอดเขากรินเดลวัลด์เฟี ยสต์ - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท
ทีราโน่ - รถไฟเบอร์นินา - เซนต์ มอริทช์ - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - อันเดอแมท
แทซ - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์ - เจนี วา - เบิรน์ - ลูเซิรน์ - ซูรคิ
*.*.*. พิเศษรวม *.*.*.
นัง่ รถไฟเบอร์นีน่า, นัง่ รถไฟกลาเซียร์เอ็กเพลส, นัง่ รถไฟขึ้นสูย่ อดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE, นัง่ กระเช้าขึ้น
สูย่ อดเขากริลเดอวัลเฟี ยส(ตามรอยละครลิขิตรัก, นัง่ รถไฟขึ้นสูเ่ ซอร์แมท

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
17.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
(EK) เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

20.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK101

วันที่สองของการเดินทาง
07.45 น.

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 0050-0345 น. *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของอิตาลี
เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ … หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ ชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก
นาท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (55 กม.) สนุกกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาที่ถกู
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์โน (LOCARNO) (58 กม.) ทีต่ งั้ อยู่รมิ ฝัง่ ทะเลสาบแมกจิโอเร่ และยังเป็ น
เมืองพักตากอากาศที่สาคัญของชาวสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LOCARNO หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
........น.

......... น

......... น

สนามบินสุวรรณภูมิ-มิลาน-ทะเลสาบโคโม-OUTLET-โลคาร์โน

โลคาร์โน - อันเดอแมท - กลาเซียเอ็กซเพรส - เซอร์แมท - แทซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (105 กม.) เมืองเล็กๆน่ารักทีถ่ ูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็ น
ชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของ
สวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถไฟสายสาคัญและสวยงามทีส่ ุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นามว่า กลาเซีย
เอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ชัน้ 2 ในระหว่างการเดินทางท่าน
จะได้สมั ผัสกับทิวทัศน์อนั งดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง ชื่น
ชมกับขุนเขาทีส่ ลับซับซ้อนสวยงามเกินคาบรรยาย ท่านจะได้เห็น
บรรยากาศแบบชนบทๆ ยิง่ รถไฟเดินทางนานขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้เข้าสู่
ธรรมชาติมากขึ้นท่านจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ไม่รูเ้ บือ่ ยิง่ ช่วง
รถไฟวิง่ อยู่บนเนินเขา ทาให้ได้เห็นบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากาลังเข้าไปใกล้
ภูเขาหิมะหลายๆลูกเรียงกันอยู่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจ...
จนกระทัง่ รถไฟกลาเซีย เอ๊กซ์เพลส เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ
สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล 1,620 เมตร ซึง่ สงวนสถานทีไ่ ว้ให้มแี ต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊ส
และนา้ มัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีม่ ไี ว้บริการนักท่องเทีย่ ว .....
แล้วนาท่านนัง่ รถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทวิ ทัศน์อนั ยิ่งใหญ่สวยงามทัง้
สองข้างทางตรงสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ทีม่ คี วามสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 3,286 เมตร ณ ทีน่ ้ ี ท่านจะได้พบจุดที่
สวยทีส่ ุดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคล้ายเขาวัวโดดเด่นทีค่ วามสูง
4,478 เมตร …
จากนัน้ นาท่านกลับสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เพือ่ เปลีย่ นการเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแทซ (TAESCH)
(280 ม.)

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ELITE TAESCH หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ
ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ ตัง้ อยู่บนจุดยุทธศาสตร์ทด่ี ีทส่ี ุด และทาเลทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
ของมองเทรอ (MONTREUX) เป็ นสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในอดีต
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย ์ (VEVEY) (7 กม.) เมืองที่ ชาร์ลี แชปลิน (CHARLIE CHAPLIN) ดารา
ตลกระดับโลกได้มาใช้ชวี ติ ช่วงบัน้ ปลายทีน่ ่ี ..แวะถ่ายภาพกับ –ทีป่ ลูกเรียงรายงดงามอยู่รมิ ทะเลสาบ
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (29 กม.) ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้ งปลาซแชง
ฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1718 และเป็ นอาคารแบบโกธิคทีค่ วามสวยงาม
ติดอันดับยุโรปอีกด้วย ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนสาธารณะทีม่ รี ูปปัน้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของในหลวงเมือ่ ทรงพระ
เยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ ฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (67 กม.) เมืองสาคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บริเวณ
ตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่ รี ูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม
นาท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ,
สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬกิ าดอกไม้ ชมนา้ พุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร
สัญลักษณ์ทง่ี ดงามริมทะเลสาบเจนีวา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GENEVA หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

แทซ - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์ - เจนี วา

เจนี วา - เบิรน์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE) (157 กม.) …เมืองทีม่ นี า้ พุมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิรน์
เมืองทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมทีอ่ งค์การยูเนสโกให้อนุ รกั ษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่าน
เมืองเก่าที่ปจั จุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการ
เดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีม่ รี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน
อาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ทม่ี ี “โชว์”
ให้ดูทกุ ๆชัว่ โมงทีน่ าฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์
ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองกริลเดอวาล เพือ่ นัง่ รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE สนุกกับ
การเล่นหิมะบนยอดเขา และ เข้าชมถา้ นา้ แข็ง จนได้เวลานาท่านลงจากยอดเขา โดยการนัง่ รถไฟชมวิวทิวทัศน์อกี
ฝัง่ สู่ เมืองเลาเทิรน์ บรุนเน่น
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (57 กม.)...เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ
(ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ) นาฬกิ าดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ ลาย
คนยังไม่เคยได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ทร่ี อคอย” ถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที
นที่หกของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
..........น.

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกรินเดลวัลด์ นาท่าน นัง่ กระเช้ากอนโดล่า
ขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟี ยสต์ (GRINDELWALD-FIRST) (20 กม.)...ซึง่ เป็ น
ทีต่ งั้ ของยอดเขาเฟี ยสต์ ความสูง 2,168 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล …อิสระ
ให้ท่านได้สนุ กกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เฟี ยสต์ไกลเดอร์ (หนึ่งเดียวใน
ยุโรป) รถคาร์ทภูเขา ทร็อตติไบค์ และแบ็กจัมป์ เครื่องเล่นล่าสุด ด้วยระดับความสูงถึง 4-6 เมตร *.*.*. ไม่รวม
ค่าเครื่องเล่นกิจกรรม *.*.*.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (88 กม.) เมืองพักตากอากาศทีม่ นี กั ท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี....นาท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุ สาวรียส์ งิ โต (LION MONUMENT) ซึง่ แกะสลักอยู่
บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึง่ ทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้า
หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรัง่ เศส นาท่านเดินข้ามสะพานไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของลูเซิรน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่ เป็ นสะพานไม้
ทีม่ หี ลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่นา้ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นาของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิ าชัน้ นา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย
นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
IBIS LUCERNE หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

อินเทลาเก้น-หมู่บา้ นกรินเดอวัลด์-กรินเดลวัลด์เฟี ยสต์-ลูเซิรน์

ลูเซิรน์ - ซูรคิ - น้ าตกไรน์ - เซนต์มอริทซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ (ZURICH) (53 กม.).....ชมเมืองซูรคิ บริเวณถนนช้อปปิ้ งทีห่ รูหราทีส่ ุดในเมืองซู
ริคและใหญ่ทส่ี ุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายทีด่ ีทส่ี ุดในสวิสอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นถนนทีด่ ี
ทีส่ ุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ นทีต่ งั้ ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจาเมือง ที่มี
ความงดงามของศิลปะทีผ่ สมผสานกันระหว่างสวิส และเยอรมัน…

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ชไตน์อนั ไรน์ (STEIN AM RHEIN) (54 กม.)...เมืองทีส่ วยงาม และยังคงทัศนียภาพ
ของธรรมชาติทง่ี ดงามของสถานทีต่ ่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยงั อนุรกั ษ์ไว้ และมิได้ถกู ทาลายไป ..
นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ และความสวยงามของ นา้ ตกไรน์ นา้ ตกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ช่นื ชม
ธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอริทช์ (ST.MORITZ) (256 กม.)... เมืองตากอากาศทีแ่ พงที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ และศู นย์กลางกีฬาสกีทม่ี ชี ่ือเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ในรัฐเกราบึนเดิน
(GRAUBÜNDEN) เป็ นรัฐที่ใหญ่ทส่ี ุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตัง้ อยู่บนยอดทีส่ ู งทีส่ ุดของเทือกเขา
แอลป์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ST.MORITZ หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า
......... น.
......... น.
......... น.

21.35 น.

เซนต์มอริทซ์ - รถไฟเบอร์ดินา - ทีราโน่ - มิลาน - ดูไบ - ประทศไทย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเซนต์ มอริทช์ เพือ่ เดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS
นาท่านนัง่ รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมืองทีราโน่
ถึงสถานี เมืองทีราโน่ (TIRANO)...เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้
ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อติ าเลียนริมทะเลสาบ
และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้ รอบครอง เน้นความเรียบง่าย
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนนา้ นา้ พุ ทะเลสาบ เนินเขา ทีล่ อ้ มรอบ ทาให้ดูโดด
เด่น…
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) (168 กม.)... เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของ
อิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่
จากนัน้ นาท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคที่
หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่าทึง่ ของโบสถ์
ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000
ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้าง
ขึ้นเพือ่ เป็ นอนุ สรณ์แก่กษัตริย ์ วิคเตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ ..อิสระช้อปปิ้ ง
ภายในอาคารแกลเลอเรีย (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้ งอาเขตที่สวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
ของโลก มีช่อื เรียกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว
ยังมีรา้ นกาแฟทีเ่ รียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบคาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย…
จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK92/EK372
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 0625-0940 น. *.*.*.

วันที่เก้าของการเดินทาง
18.40 น.

ประเทศไทย

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
หมายเหตุ

กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย

อัตราค่าใช้จา่ ย

6-14 ก.พ. / 5-13 มี.ค.
12-20 มี.ค.
25 มี.ค. – 2 เม.ย.
1-9 เม.ย.
30 เม.ย.-8 พ.ค.
6-14 พ.ค.
29 พ.ค.-6 มิ.ย.
10-18 มิ.ย.
24 ก.ค.-1 ส.ค.

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

63,900.15,000.68,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษี ประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,900.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทาง
้จ่
โดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้
การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความ
เหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท

-

ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัท
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน หรือค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน (กรณี
ออกตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ั บสภาวะ
อากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ ับทาง
เจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั
และเหตุดวิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง
ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุ
รวมถึง ภั ย ธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อั ค คีภั ย , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลีย
่ นเงิน ตราระหว่า งประเทศ, การนั ด หยุ ด งาน, ความล่า ช ้าของเที่ย วบิน , สายการเดิน เรือ , รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทน
ประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึง ในระหว่า งการเดิน ทางท่อ งเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่า งประเทศ แต่ท างบริษั ทฯ มีค วามคุ ้มครอง และประกัน อุบัต เิ หตุ ตาม
เงื่อ นไขทีบ
่ ริษั ทฯ ทีร่ ั บ ประกัน ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ร่ ว มเดิน ทางถูก ปฎิเ สธโดยเจ ้าหน า้ ทีต
่ รวจคนเข ้าเมือ งของประเทศไทย และ /หรือ
ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อ เฉพาะพื้น ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิน ทาง รวมถึง มีส งิ่ ผิด กฎหมาย บริษัท ฯ จะไม่ค น
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้อง
แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีก
้ ารขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 10-15 ว ันทาการ

ั้ 4 ยูนต
่ แสดงตนศูนย์ยน
่ เดอะพลาซ่า, ชน
ยืน
่ วีซา
ื่ วีซา
ิ ที่ 404 และ405 อาคารจามจุรส
ี แควร์ ถนนพญาไท แขวงว ังใหม่ เขตปทุม
ว ัน กทม 10330

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
ออกมาได้
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจานวน 15 คน ขึน
้
ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
(Premium) ดังนี้

คิวพรีเมีย
่ ม 2,200.- // -ยืน
่ นอกเวลาทาการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มค
ี วิ แล้วจะไปยืน
่ 1,500
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว้ จานวน
2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตา
หรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความ
ยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3.5*4.5
ซม.)

ภาพถ่า ยจะต้องครอบคลุมถึง ศีร ษะ และด้า นบนของ
ห วั ไหล่ โดยต้อ งเห็ น ใบหน้า 70-80% ของภาพ
ั เจน
อย่า งชด

2.1 ถ่า ยจากด ้านหนา้ โดยไม่ส วมใส่ส ง่ิ ต่า งๆบนใบหนา้ หรือ ศีร ษะ
2.2 ใบหูแ ละคิว้ จะต ้องปรากฏบนภาพถ่า ย
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement
เท่านัน
้ )
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา
เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยืน
่ เดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์ร ับยืน่ เป็นผูเ้ รียกเก็บ)

