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วันที ่วันที ่11 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 

16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและ
การเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวร์ะแจง้ใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

วันที ่วันที ่22  ซูริค ซูริค --  เบิรน์ เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก เบิรน์ เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก --  โลซานน ์โลซานน ์--  มงเทรอซ์มงเทรอซ์  อาทติย์อาทติย์  
01.05 น. เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซรูคิ รถโคช้รอรบัแลว้เดินทางสูก่รุงเบริน์ นครหลวงอนังาม

สง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอนัล า้ค่าที่ไดร้บัการอนรุกัษม์าสู่
ปัจจบุนั เบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศใหส้ว่น
หนึ่งของเบิรน์เป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มี
ลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้ครอ่มอยู่ครึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์ จตัรุสัรฐัสภา และ
ย่านเมืองเก่าที่มีรา้นคา้เรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พทุี่ตัง้อยู่กลางถนนเป็น
ระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเสน้หนึ่งของยโุรป สมกบัเป็น
เมืองหลวงของประเทศ ชมบ่อหมีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง แลว้น าคณะไปชมวิว
ทิวทศันเ์มืองมรดกโลกแบบพาโนรามาบน Rosengaten 

(127 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโลซานน ์เมืองที่คนไทยรูจ้กัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่

ประทบัของสมเด็จย่าแลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงส าเรจ็การศกึษา
จากเมืองนีอ้ีกดว้ย ผ่านชมเมืองเวเว่ย ์ ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาล ี
แชลปปลิน้” ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ที่นี่ในบัน้ปลายชีวิต สูจ่ดุหมาย
ปลายทางที่เมือง มงตเ์ทรอซ ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทัง้ในฤดรูอ้น
และหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดร้บัสมญานามว่ารเิวียรา่แห่งสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.edenpalace.ch 

วันที ่วันที ่33  มงตเ์ทรอซ ์มงตเ์ทรอซ ์--  ทาสซ ์ทาสซ ์--  แซรม์ัท แซรม์ัท --  ยอดเยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์ขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์ --  
แซรม์ัทแซรม์ัท  

จันทร์จันทร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูเ่มืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว่ิ์งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการ

ยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลกและอากาศบรสิทุธิ์ ตัง้อยู่บนความสงูกว่า 
1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณข์อง
สวิตเซอรแ์ลนด ์  สิน้สดุการเดินทางดว้ยรถโคช้ จากนัน้น าคณะนั่งรถไฟสู่
หมู่บา้นแซรม์ทั 

(138 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
13.00 น. น าท่านสูส่ถานีเคเบิล้คาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสั

กบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่า
เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรา
มาวิว ไต่ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา แลว้เปลี่ยนเป็น Cable 

 

http://www.edenpalace.ch/
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Car ใหญ่จไุดก้ว่า 80 คน ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณ
ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกยุดมูิดี 
ในเขตมงตบ์ลงัก ์ชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็ง
ที่สวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ หลงัจากนัน้ อิสระตาม
อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน
เที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL MIRABEAU หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-mirabeau.ch 
วันที ่วันที ่44  รถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรสรถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส  --  อัอันเดอรแ์มท นเดอรแ์มท --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบโคโม่ 

--  ซอนดริโอซอนดริโอ  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส (Glacier Express)          รถไฟด่วนที่

ว่ิงชา้ที่สดุในโลก ว่ิงผ่านภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค ์
สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของเสน้ทาง 
Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเขา้สูเ่มือง 
อนัเดอรแ์มท จดุเด่นของเสน้ทางรถไฟนีค้ือการชมวิวพาโนรามาผ่านกระจกบาน
ใหญ่ในมมุมอง 180 องศา  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถรอรบัท่านแลว้เดินทางผ่านเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของ

แควน้ทิซิโน่ จนเขา้สูเ่ขตทะเลสาบโคโม ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุ
ของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนปอ้ม
ปราการทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งนี ้
ผ่านเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศที่เรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จน
กลายเป็นศนูยร์วมชนชัน้สงูและบคุคลมีชื่อเสียงของยโุรป ถึงเมืองซอนดรโิอ 
(Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถกูผนวก
รวมอยู่กบัอาณาจกัรลอมบารด์ี และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธิ์  

(228 ก.ม.) 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ROMANTIK GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.grandhoteldellapos

ta.eu  
วันที ่วันที ่55  ทริาโน่ ทริาโน่ --  รถไฟ รถไฟ BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังมอริทซ์ซังมอริทซ์  --  อิอินเนเทอลาเก้นทอลาเก้น  พุธพุธ  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองทิราโน่ จดุเริ่มตน้ของรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA 

EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษมาแลว้ที่
เปิดใหบ้รกิารนกัท่องเที่ยว น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปก
คลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วโลก 
เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา อีกหนึ่งความประทบัใจและ
ความทรงจ าในประสบการณท์ี่หาชมไดย้าก สูจ่ดุหมายปลายทางที่เมือง 
ซงัตม์อรทิซ ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบในปี
ค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าใหม้ีการ
เกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดบัเวิลดแ์ชมป์
เป้ียนชิพ และโอลิมปิกมาแลว้ 

(27 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเกน้ เมืองที่มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวง   

ของแบรน์เนอร-์โอเบอรล์นัด ์ ชื่อของเมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ 
Thunersee และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั          

(296 ก.ม.) 

http://www.grandhoteldellaposta.eu/
http://www.grandhoteldellaposta.eu/
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อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธิ ์
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai/Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch  
วันที ่วันที ่66  กรินเดอวาลด ์กรินเดอวาลด ์ --  น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น --                  

อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น  
พฤหัสพฤหัสบดีบดี  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์ จดุเริ่มตน้ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟรา 

โดยรถโคช้ (ในปี  2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป) รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ 
JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชติยอดเขายงูเฟราที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 
11,333 ฟตุ ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางแวะ
ชมกลาเซียร ์ หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป 
เพลิดเพลินและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง SPHINX จดุชมวิวที่สงู
ที่สดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร ชมถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลกึกว่า 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 
เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนานและเพลดิเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์ โดยที่ท  าการไปรษณีย์
ที่สงูที่สดุในยโุรป 

(30 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เสน้ทางเดิม เสน้ทางแสนสวย

ผ่านหมู่บา้นเวงเกน้ เมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว่ิ์ง แลว้เปลี่ยนขึน้
รถโคช้คนัเดิมที่หมู่บา้นเลาเทรอบรุนเน่นเขา้สูเ่มืองอินเทอลาเกน้ อิสระใหท้่าน
เดินเลน่ชมเมืองที่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้, บา้นแบบชาเลต่ส์ไตล ์ และอิสระให้
ไดช้อ้ปปิ้งสินคา้ชัน้ดีของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู ของที่ระลกึ และชอ้ค
โกแลตอนัเลื่องชื่อ 

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch  
วันวันที่ที่  77  อินเทอลาเก้น อินเทอลาเก้น --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้

ขายแลกเปลี่ยนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 
ของโลก  

(135 ก.ม.) 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971  
วันที ่วันที ่88  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.metropole-interlaken.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%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.metropole-interlaken.ch/
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ค่าทวัรร์วมค่าทวัรร์วม  ::  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่18 กันยายน 2562  

✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่า Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / ค่าเคเบิล้คารข์ึน้ Matterhorn Glacier 

Paradise, คา่รถไฟสายภเูขา Jungfraubahn 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปส่วนใหญ่จะไมม่ี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 ก.ก. 
ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทวัรไ์ม่รวม  ::  
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

18-25 ม.ค. 2563   
  

9696,,000000..--  

  
  

8787,,000000..--  

  
  

7777,,000000..--  

  
  

1144,,000000..--  

  
  

77,,550000..--  

  
  

--2727,,000000..--  
--2211,,000000..--  

25 ม.ค.-1 ก.พ. 2563 
1-8 ก.พ. 2563 
8-15 ก.พ. 2563 
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 มี.ค. 2563   
9696,,000000..--  

  
8787,,000000..--  

  
7777,,000000..--  

  
1144,,000000..--  

  
77,,550000..--  

  
--2727,,000000..--  
--2211,,000000..--  

7-14 มี.ค. 2563 
21-28 มี.ค. 2563 

11-18 เม.ย. 2563 110303,000.,000.--  9393,00.,00.--  8383,000.,000.--  1414,000.,000.--  77,500.,500.--  --3030,000,000..--  
--2222,500,500..--  

25 เม.ย.-2 พ.ค. 2563   
  

9696,000.,000.--  

  
  

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 มิ.ย. 2563 
6-13 มิ.ย. 2563 
13-20 มิ.ย. 2563 
20-27 มิ.ย. 2563 
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(การยกเลิกการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเคตั๋วเครื่องบิน (รื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์
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ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่18 กนัยายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรบั

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่น
ไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไมม่ีการคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ 
ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน
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เรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  
((การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเองสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซสวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์อรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนท าการนดัหมายท าการนดัหมาย))  
TTLLSS  CCoonnttaacctt  ::  1122//11  อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ที่ 12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯอาคารสาทรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ที่ 12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ   

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ชว่งใบหนา้มาถงึหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า, ใบมรณะ
บตัร / ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 3 เดือนตอ้งอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลอืก
เล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้า่ย
ไดอ้ย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา เนื่องจากสถานทตูสวิตเนน้ดเูรื่องการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุน้/สลาก
ออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสือ
รบัรองจากทางธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้กรณีที่ตอ้งรบัรองการเงินใหก้บับคุคลอื่นๆในครอบครวัจึงจะขอ*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทางบรษิทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัท ฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม 
ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


