
 

 

รหัสทัวร 1900070 
ทัวรสวิสเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (TG) 
ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน   ชมความสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน    
แวะถายภาพความงามของปราสาทซีลอน   ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ําพุจรวด     
ชมนาฬิกาไซทกล็อคเคน    มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว D เคานเตอรสาย

การบินไทย เจาหนาที่จากบริษทัฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอน
ขึ้นเคร่ือง 

 
วันทีส่อง   สุวรรณภูมิ - มิลาน 
00.35 น. เดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบินที ่TG940 
07.10 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาล ีหลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง

ปละศุลกากรเรียบรอยแลว...*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*. 
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี 
เมืองที่ขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันจากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน 
โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเวลาในการสราง
นานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็คอืการ
ตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มี
จํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามงุ
ดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึน้เพื่อเปนอนุสรณแกกษตัริยวคิเตอร
เอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัริยของอิตาลีในการรวมชาตินําทาน ชอปปم�งภายในอาคาร
แกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มี
ช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมอืงมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนม
ราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจบิ คาปูชิ
โน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ังกิน
กาแฟกค็วรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยัง
ติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือ
เปนยานชอปปم�งที่ขึ้นช่ือที่สดุของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดโูอโมกบัลานกวางแหงหน่ึง 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

ที่พัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม มิลาน - แทซ - เซอรแมท - มองเทรอ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา 

ตามอัธยาศัย *.*.จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบ



 

 

ตามหบุเขา ชมทิวทัศนสวยอันงดงามตลอดเสนทางนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ 
เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมทเดินทางถงึ เมืองเซอรแมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศที่
งดงามดุจสวรรคบนดินอยูสงูกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมแีต
อากาศบริสุทธิ ์โดยหามรถที่ใชแกส และน้ํามนัเขามา นอกจากรถไฟฟ�า และรถมา ที่มีไว
บริการนักทองเที่ยว ซึ่งทานจะประทับใจกับประสบการณการเดินทางคร้ังน้ี ทานจะไดชม
ความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซึง่ยอดเขาน้ีเปนโลโกของพาราเมาทพิคเจอร
และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัทอิสระใหทานเพลิดเพลินเดินชมตวัเมืองและเลือก
ซื้อสินคาหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัยนําทานเดินทางกลับสูเมอืงแทช (TAESCH) โดย
รถไฟ ออกเดินทางตอสู เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เปนเมืองพกัตาก
อากาศที่ไดรับสมญานามวาเปน ไขมกุริเวียราแหงสวิตเซอรแลนด และที่น่ียงัเปน
ศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องช่ือจนไดรับความนิยมสูงสดุแหงหน่ึงของ
ยุโรปนําทาน แวะถายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่ง
ต้ังอยูบนจดุยุทธศาสตรที่ดีที่สุด และทาํเลที่งดงามที่สดุแหงหน่ึงของมองเทรอ อีกทัง้ยงั
เคยเปนสถานทีคุ่มขงันักโทษการเมืองทีม่ีช่ือเสียงในอดีตอีกดวย  

ที่พัก  HOLIDAY INN GENEVA หรือเทียบเทา 
 
 
วันทีส่ี่   มองเทรอ – โลซาน – เบิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา 

ตามอัธยาศัย *.*.ออกเดนิทางตอสู กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธรัฐที่เลก็ที่สุด
ของสวิส ต้ังอยูริม ทะเลสาบเจนีวานําทาน ชมเมืองเจนีวา เมอืงที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิส
ที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจากนโยบายตางประเทศ ศาสนาและเปนที่ต้ังของ
ธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถสงน้ํา
ขึ้นทองฟ�าไดสงูถงึ 140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬิกา
ดอกไม ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาทีม่ีตอเจนีวานําทานน่ังรถโคชเขาสู เมอืงโลซานน (LAUSANNE) (64 กม.) เมือง
ซึ่งตัง้อยูบน  ฝم�งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานนนับไดวาเปนเมืองทีม่ีเสนหโดย
ธรรมชาติมากที่สดุเมอืงหน่ึงของสวติเซอรแลนด มีประวติัศาสตรอนัยาวนานมาต้ังแต
ศตวรรษที่ 4 ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งทะเลสาบเจนีวา จงึมีความสวยงามโดยธรรมชาต ิ
ทิวทศันที่สวยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพิษ เมอืงน้ียงัเปนเมืองทีม่ีความสําคัญ
สําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมอืงที่เคยเปนทีป่ระทบัของสมเด็จยานําทานเดินทางสู เมอืง
เบิรน (BERNE) (101 กม.) เมอืงที่มีน้ําพมุากที่สุดเมอืงหน่ึงของยุโรป และเปนเมืองโลก



 

 

ทางดานวัฒนธรรมทีอ่งคการยูเนสโกใหอนุรักษไวนําทานชมเมืองเบิรน ชมมารคกาสเซ 
ยานเมืองเกาที่ปจจบัุนเต็มไปดวยรานดอกไม และรานเส้ือผาบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต
จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเกาอายุ 200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ 
ถนนทีม่ีระดบัสูงสดุๆ ของเมอืงน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขาย
ของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อาย ุ800 ปทีม่ี “โชว” ใหดูทกุๆ
ช่ัวโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบเร็นกราเบ็น
หรือหลมุหม ีสตัวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน  

ที่พัก  PARK INN BY RADISON LULLY หรือเทยีบเทา 
 
วันทีห่า ยอดเขาจุงฟราวน TOP OF EUROPE 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม*.*. อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*. 
 นําทานเดินทางสู หมูบานกริลเดอวาล เพื่อน่ังรถไฟสู ยอดเขาจงุฟราวน TOP OF 

EUROPE สนุกกบัการเลนหมิะบนยอดเขา และ เขาชมถํ้าน้ําแข็ง 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาคาร บนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย ไดเวลา น่ังรถไฟลงจากยอดเขา สู เมืองเลาเทรินบรุนเนน 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช เมืองตากอากาศที่
โดงดงัของสวิสและยงัมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองน้ี
ต้ังอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ช่ือวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถงึทะเลสาบสี่พนัธ
รัฐนําทานถายรูปกบัอนุสาวรียสงิโตแกะสลักริมหนาผาสัญลกัษณแหงความกลาหาญ 
ซื่อสัตย และเสียสละทีถู่กสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวติ จากการปกป�อง
พระราชวังตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือ
CHAPEBRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมืองที่มีอายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมน้ํา
รอยส  ตลอดสะพานประดบัดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึงประวติัศาสตรของประเทศได
เปนอยางดี สะพานน้ีเคยถกูไฟไหมเสียหายอยางมากใน ค.ศ. 1993 แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพทีดี่เหมือนเดิมเพลิดเพลินกบัการชอปปم�งทีม่ีรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาช่ือดัง เชน บุคเคอเรอร, กอืเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รานขายของที่ระลกึ
รานช็อคโกแลต็และชอปปم�งสินคาช้ันดีที่มช่ืีอเสียงตามอัธยาศัย 

ที่พัก  DORINT HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่ก   ซูริค - กรงุเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินเมอืงซริูค เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 



 

 

13.15 น.         ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG971 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง     กรุงเทพ ฯ 
06.10 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 
 
 

อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา  
12กับ 2 
 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว  
จายเพ่ิม 

19-25 มี.ค.62 47,888.- 8,500.- 
29 เม.ย – 5 พ.ค.62 52,888.- 9,500.- 22 – 28 พ.ค.62 50,888.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับ
การเปล่ียนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไม

มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภมูิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับ
ขึ้นหลายเทาตวั หากวันเขาพกัตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผล
ทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักที่เมอืงเดิม โดยบริษทัจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และ
บางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหองพกั 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหต ุและเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพ
หรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารที่ไมระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  



 

 

6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

7. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
8. คาทปิทานละ 60.- ยูโร 
9. คาวีซาเช็งเกน 4,500 บาท (หากสถานทตูไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถ

มาตามกําหนดได กรณี ถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 
 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ  
เพราะรายการทวัรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษทัและลูกคา** 

 
เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูคารายตอไป  
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมอืงที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะได



 

 

ยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษทัทีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของสายการบิน
และบริษทัตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัร
หรือมัดจาํมาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอบัุติเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ
บินใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้น้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซากรณีทีท่าน
ยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของ
แตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงนิ) 
เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนงึถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสาํคญั…. 



 

 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือทัง้หมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 -  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบั
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่ไมวา

เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคนืเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑตู 
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะ
ถูกบันทกึไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของเอกสารวีซา 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวซีา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  



 

 

  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมอืในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวีซา 
จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯกอนทกุคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสขุของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความ
ปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแง
จะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ้
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอ
คํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว
ทัวรน้ันยกเลิก บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 
น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไข
ปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่
บริษัทฯ แจงแลวขางตน 



 

 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 
 

ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวสิฯ 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะพลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจรีุสแควร ถนน
พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน กทม 10330เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจาก



 

 

ทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสอืเดินทางตอง
นําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมติัวีซา ไมสามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษทัทวัร จะตองทําการยืน่วีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวซีาเทาน้ัน 
ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่าํหนดได อาจมคีาใชจายเพิม่เตมิ (Premium) ดังน้ี 
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีควิ
แลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอง
มีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนั
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 น้ิว จาํนวน  
2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวดัจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-80% ของ
ภาพอยางชัดเจน 
2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและค้ิวจะตองปรากฏบนภาพถาย 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 



 

 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยนิยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกดั 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวาทําไม
ไมม ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทางมา



 

 

สัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวซีา
เทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 

 หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
คาแปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท  

(ศุนยรบัย่ืนเปนผูเรียกเก็บ) 
 
 


