
 

 

รหัสทัวร WCT1902784 
ทัวรสวิตเซอรแลนด แกรนด สวิต 8 วัน 5 คืน [TG] 
เมืองทิราโน เมืองอันเดอรแมท เซอรแมทซ เขาแมทเธอรฮอรน มองเทรอซ  
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน ยอดเขาจุงเฟรา ชมกลาเซียร เมืองลูเซิรน  
อนุสาวรียสิงโตหิน สะพานไมคาเปล เมืองซุก เมืองซูริค น้ําตกไรน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
21.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 แถว D เคานเตอรสายการบินไทย 

แอรเวย Thai Airways โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
 
วนัท่ี2 มิลาน – น่ังรถไฟเสนทางเบอรนินา เอ็กซเพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร 
00.35 เหินฟ�าสูกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินทย แอรเวย เที่ยวบินท่ี TG940 

(บินตรงสูมิลาน) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินกรงุมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอย

แลว นําทานออกเดินทางสูเมืองลูกาโน ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุงสู
พรมแดนอิตาล-ีสวิสเซอรแลนด ผานชมหุบเขาและยานทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของ
อิตาลี ชมววิทิวทัศนที่สวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน” Tirano 
เมืองตากอากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express ซึ่งเปน

รถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอรแลนด เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศนท่ี
สวยงามของ ภูเขา
หิมะ ทะเลสาบ ทุง
หญา หมูบานท่ี
สวยงามต้ังเรียงราย
กระจัดการจาย เปน
ภาพท่ีนาประทับใจ
เปนอยางยิ่ง และผาน
เสนทางหลายจุดท่ีถูก
ประกาศใหเปน 
“เสนทางสายมรดก
โลก” ระหวางการเดินทาง รถไฟจะแลนผานเกลเชอร ขามเทอืกเขาแอลป�ท่ีระดับความ
สูง 7,390 ฟต ทานจะไดสัมผัสและพูดไดเต็มปากวาไดชมทิวทัศนท่ีสวยท่ีสุดของ
สวิตเซอรแลนดมาแลว ทานจะต่ืนตาตื่นใจมิรูเบื่อหนาย ทิวทัศนสองขางทางจะ
เปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอดใตภูเขาท้ังลูก สะพานสูงขามเหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยู
ใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความเพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง จนกระท่ังเขาสู 
“เมืองเซนต มอรริทซ” เมืองตากอากาศและศูนยกลางกีฬาสกีท่ีมช่ืีอเสียงระดับโลก



 

 

เมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบลอมเทือกเขา
และวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพักเมือง
ดาวอส / คูร 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูที่พัก 
พักท่ี:  Hilton Garden Inn Hotel / Sommerau Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี3      ดาวอส / คูร – อันเดอรแมท – น่ังรถไฟกลาเซียรเอ็กซเพรส - เซอรแมท – แทรซ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองอันเดอรแมท” Andermatt ซึ่งเปนเมอืงเล็กๆ ทีม่ีความ

สวยงาม มีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไวเปนท่ีระลึกเพ่ือเก็บบรรยากาศความสวยงาม
อันเงียบสงบไวเปนท่ีระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานสัมผัสประสบการณกับการน่ังรถไฟ “กลาเซียรเอ็กซเพรส” Glacier Express 

(เสนทางสวยที่สุด) ผานชมภูมปิระเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป� มีทั้งอุโมงค, 
สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแคน
ยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวา
เมตร ตลอดเสนทางทานสามารถชม
ยอดเขาท่ีปกคลุมดวยธารน้ําแข็ง
เจาของเสนทาง Furka-Oberralp-
Bahn ท่ีพาดผานในกลางเทือกเขา
แอลป�สูเมืองเซอรแมท ท่ีรายลอม
ดวยเทือกเขาแอลป นําทานชมเมือง 
“เซอรแมทซ” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ต้ังอยูบนความสูงกวา 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เปนเจาของ ยอดเขาแมทเธอรฮอรน สัญลักษณของ
สวิตเซอรแลนด เปนเมอืงซึ่งสงวนสถานท่ีไวใหมีแตอากาศบริสุทธ์ิ โดยหามรถท่ีใชแกส
และน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟ�า และรถมาที่มีไวบริการนักทองเท่ียว ซึ่งทานจะ
ประทับจากประสบการณในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตาม
อัธยาศัย  

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Elite Hotel Tasch / หรือระดับใกลเคียง 
 
วนัท่ี4   เซอรแมท – ชมยอดเขาแมทเทอรฮอรน – สวสิฯ ริเวียรา – โลซานน – อินเทอลาเคน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 ใหทานไดเดินชมเมืองเซอรแมท ชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน” จากเมือง
เซอรแมท ซึ่งมีความสูงกวา 4,478 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซ่ึงทาน
สามารถเห็นอยู แคเอ้ือม  ช่ืนชมกับ
ทิวทัศนเหนือมานเมฆ เพลิดเพลิน
กับทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึ่งปก
คลุมยอดเขาตัดกบัสีฟ�าเขมของ
ทองฟ�า ยอดเขาทรงปรามิดที่มี
ปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเปน
แบบเครื่องเลนบ๊ิกธันเดอร Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนีย
แลนด ตลอดจนทิวทัศน
โดยรอบท่ีสวยงามย่ิงนัก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย สมควรแกเวลาเดินทาง นําทาน
ออกเดินทางผาน “มองเทรอซ” 
เมืองพักผอนตากอากาศที่มี
ช่ือเสียงทั้งในฤดูรอน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง
ไดรับสมญานามวาเปน 
“ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”  
คฤหาสน และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบ
ทะเลสาบที่ยาวถึง 7  
กิโลเมตร แวะถายภาพที่ระลึก
กับ “ปราสาทชิล ลอง”  ซึ่ง
สรางขึ้นโดยบัญชาของทาน
เคาท ปเตอร ออฟ ซาวอย 
หรือที่รูจักกันแพรหลายใน
สมญานามชารลมาญนอยใน
ครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เปนท่ีประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย  



 

 

นําทานสูเมืองโลซานน นําทานช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา แวะให
ทานไดถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปก เมืองโลซานน ต้ังอยูบนฝم�งเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา นับไดวาเปนเมอืงที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที ่4 ในสมัยที่ชาวโรมัน
มาต้ังหลักแหลงอยูริมฝم�งทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทัศนที่สวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจาก
มลพิษ “โลซานน”ยังเปนเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ต้ังแตครั้งที่
เสด็จฯไปดูงานและศึกษาดานสาธารณสุข และเมืองโลซานน ถูกเลือก เปนท่ีประทับ
ถาวรของในหลวง 2 พระองค (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในป 2476-2488 ซึ่งมี
พระชนนีเปนผูนําครอบครวัเพียงลําพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เปนใน
หลวงของชาวไทย 2 พระองค จากน้ันนําทานเดินทางสู “ เมืองอินเทอลาเกน ” เมือง
หลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง
กลางเมือง ต้ังอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee 
ทามกลางเทือกเขานอยใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ, 
นาฬิกาดอกไม, สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  City Oberland Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี5  อินเทอลาเคน – น่ังรถไฟข้ึนเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ือวา “สูงท่ีสุดในยุโรป” เปนพ้ืนที่ “มรดก

โลก”  ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําทานเดินทางเขาสู “หมูบานเลาเทอบรุนเน” 
เพ่ือ “น่ังรถไฟ” ทองเที่ยว
ธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิว
ทิวทัศนอันงดงามของ
สวิสเซอรแลนด แลว
เปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ 
สถานีไคลนไชเด็ก ” รถไฟที่
จะนําทานเดินทางลอดอุโมงค
ที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวท่ี
ความสูงถงึ 3,464 เมตรสู 
“สถานีรถไฟที่สูงท่ีสุดในโลก” 
บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา “สาวนอย” ท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน Top of Europe นําชม “ถํา้น้ําแข็ง 1,000 



 

 

ป”  ที่มีอายุกวา 1,000 ป และ “ชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็ง” ขนาดใหญ ชมถํ้า
น้ําแข็งท่ีแกะสลักใหสวยงามอยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง 
Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป� อิสระทุกทานสนุกสนานบนลานหิมะอยาง เต็ม
อ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บาย นําทานเดินทางลงเขาดวยรถไฟฟนเฟองจากสถานีจุงเฟราสูสถานีกรนิเดลวาลด ชมวิว

ความสวยงามระหวางทาง / 
นําทานเดินทางสูนําทานออก
เดินทางสูเมืองลูเซิรน นําทาน
ชม “เมืองลูเซิรน” Lucerne 
เมืองที่ไดช่ือวามีนักทองเที่ยว
บันทึกภาพไวมากท่ีสุดในสวิสฯ 
นําทานถายภาพคูกับ 
“อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณ
รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหาร
สวิสฯผูถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสท่ี 16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส อิสระ
ทุกทานตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Grand Europe Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี6  ลูเซิรน – ชมเมือง – ซุก – ซรูิค 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปน

สะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตัวขาม “ แมน้ํารซุซ” 
(Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 
ป เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหมในฝم�ง
ใตและเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ 
สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเม่ือ
ป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจน
มีสภาพใกลเคียงของเดิม 
จากน้ันนําทานชมเมืองซุก 
(Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเปนท้ังเมืองหลวงและแควนในเวลา



 

 

เดียวกัน เปนแควนที่รํา่รวยมาก เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟฟต ในแควนน้ี
มากที่สุด ทําใหอัตราการเก็บภาษี ของแควนน้ีต่ําที่สุดในประเทศสวสิ(อัตราการ
ครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินชมโบสถกลางเมือง และตึกเกาแกอายุกวา 500 ป นําทานเดินชมบริเวณ

ริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชมชีวติสัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็น
พันธุปลาชนิดตางๆ ใน
ทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทาน
ในถนนคนเดินท่ีมีรานคา
พ้ืนเมือง ของที่ระลึกรวมท้ัง
นาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา
แควนอ่ืนๆ  จากน้ันเดินทางสู
“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลาง
การเงิน, เศรษฐกิจ และ การ
ธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแกประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีต้ังอยูริมฝم�ง “แมน้ําลิมแม็ท” อุดมไป
ดวยมปี�าไมเขียวชอุม แซมดวยสถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา บานพักตาก
อากาศกระจายตามบริเวณริมฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชมความสวยงามของโบสถ 
"โบสถเซนตปเตอร" โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาทีม่ีขนาดใหญท่ีสุด
กวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป จากน้ันใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิ
มแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย” มีเวลาใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ 
เมือง พรอมชอปปم�งของแบรนดเนม และของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของสวติเซอรแลนด 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก 
ที่พัก:  Movenpick Hotel Zurich / Dorint Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี7  ซูริค – น้ําตกไรน – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen เมอืงชายแดน

เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ําตกไรน ซึ่งเกดิจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติ
ที่สําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป�
เร่ิมจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนสแตนทท่ีกั้นพรหมแดน
ระหวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี สวนที่ลนไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท
กอกําเนิดแมน้ําไรนสายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน 



 

 

“น้ําตกไรนที่สวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน
...นําทานเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินที่ TG971 (บนิตรงสูกรุงเทพฯ) 
 
วันท่ี8  ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
06.10 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ี
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

�� พ.ย.-�� ธ.ค. ���� 69,900 69,900 69,900 11,900 
�� ธ.ค. – �� ม.ค. ���� 75,900 75,900 71,900 13,900 

ม.ค.-มี.ค. ���� 69,900 69,900 69,900 11,900 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

    
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือสลับเมืองกอนหลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  



 

 

 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** 
หากทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพ่ิม ** 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร // ทาน // วัน (12 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน (8 วัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดืม่และอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสวิสฯหรือกลุมเชงเกนวีซา 4,000 บาท  
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพั่ก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรอื
จัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรบัคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทาน
จะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานท่ีมีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรยีม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมคีาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน 
(ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพื่อท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา



 

 

สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู
กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 



 

 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเท่ียว
ยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 

 
 
 
 
 


