ชมอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์
ตามรอยละครลิขิตรัก นัง่ กระเช้าขึ้นสูก่ ริลเดอวัลเฟี ยส
นัง่ รถไฟขึ้นสูเ่ มืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ชมยอดเขากลาเซีย3000
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่
จากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

01.05 น.

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่ วบินที่ EK385/EK205

วันที่สองของการเดินทาง
13.10 น.

คํา่
ทีพ่ กั

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของอิตาลี เมืองที่
ขึ้นชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ …หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว...
จากนัน้ นําท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคทีห่ รูหรา และใช้เวลาใน
การสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่า
ทึง่ ของโบสถ์ ก็คอื การตกแต่งประดับประดาทีเ่ น้นความหรูหราอย่าง
เต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจาํ นวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือ
ของโบสถ์มอี าคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้อง
โปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ
เตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ
นําท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก มีช่อื
เรียกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล ้ว ยังมีรา้ นกาแฟที่
เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ ้าทันสมัย ดังนัน้ หากท่านไม่คดิ
จะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจใน
เรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่านช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้
ตัง้ อยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว ้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอด
เส ้นทาง ….นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองแทซ เพือ่ เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท….(ค่ารถไฟขึ้นสู่เซอร์แมทรวมใน
รายการทัวร์แล ้ว) เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศทีง่ ดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่า
ระดับนํา้ ทะเลถึง 1,620 เมตร ซึง่ สงวนสถานทีไ่ ว ้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊ส และนํา้ มันเข ้ามา นอกจาก
รถไฟฟ้ า และรถม ้า ทีม่ ไี ว ้บริการนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครัง้ นี้ ท่านจะได้ชม
ความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึง่ ยอดเขานี้เป็ นโลโก้ของพาราเมาท์พคิ เจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเก
รอนากรัท *.*.*. ไม่รวมค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.* อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อ
สินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย...
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ ….
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็ น
เมืองพักตากอากาศทีไ่ ด้รบั สมญานามว่าเป็ น ไข่มกุ ริเวียร่าแห่ง
สวิตเซอร์แลนด์ และทีน่ ่ยี งั เป็ นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมทีเ่ ลือ่ งชือ่ จนได้รบั ความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของ
ยุโรป …..นําท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ ตัง้ อยู่บนจุดยุทธศาสตร์

คํา่
ทีพ่ กั

ทีด่ ที ส่ี ุด และทําเลทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทัง้ ยังเคยเป็ นสถานทีค่ ุมขังนักโทษการเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงใน
อดีตอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องการเดินทาง
เช้า

มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของ
สถานีกระเช้า ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทจ่ี ผุ ู ้โดยสารได้ถึง 125 คน
ชม กลาเซีย 3000 เป็ นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ทีเ่ รียกว่า กลาเซีย
เลอ ไดเบอเร็ต หรือทีไ่ ด้รบั การขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3,000 … ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้ า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีท ้องฟ้ าแจ่มใสต้องการนัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขากรุณาแจ้งหัวหน้า
ทัวร์ก่อนล่วงหน้า*.*. ไม่รวมค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รฐั ทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสวิส ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา …
นําท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองทีว่ า่ กันว่าเป็ นพันธ์รฐั สวิสทีแ่ ทบจะไม่มอี ะไร
เป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็ นทีต่ งั้ ของ
ธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํา้ พุจรวด (JET D’EAU)
ทีส่ ามารถส่งนํา้ ขึ้นท้องฟ้ าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของเจนีวา ชมนาฬกิ าดอกไม ้ ทีส่ วนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่ง
บอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬกิ าทีม่ ตี ่อเจนีวา...
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
เจนี วา- โลซานน์ -เบิรน์ - นัง่ กระเช้าสูย่ อดเขากริลเดอวัลเฟี ยส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิรก์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ รถโค้ชเข ้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึง่ ตัง้ อยู่บน ฝัง่ เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล
ซานน์นบั ได้วา่ เป็ นเมืองทีม่ เี สน่หโ์ ดยธรรมชาติมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม และอากาศ
ทีป่ ราศจากมลพิษ เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จย่า..
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (BERNE) (101 กม.) เมืองทีม่ นี าํ้ พุมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็ นเมืองโลกทางด้าน
วัฒนธรรมทีอ่ งค์การยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว ้
เทีย่ ง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
นําท่านชมเมืองเบิรน์ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าทีป่ จั จุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม ้
และร้านเสื้อผ ้าบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการเดินเทีย่ ว ชมอาคาร
เก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีม่ รี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี

คํา่
ทีพ่ กั

ทีม่ ี “โชว์” ให้ดูทกุ ๆชัวโมงที
่
น่ าฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุม
หมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
นําท่าน นัง่ กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขากลินเดอวัลเฟี ยส (GRINDELWALD FIRST)
(*.*.*. รวมค่าขึ้นกระเช้าแล ้ว*.*.*.) ท่านจะได้สมั ผัสกับความสวย ของ
เทือกเขาแอลป์ โดยรอบ สมกับทีล่ ะครลิขติ รักถึงกับต้องมาถ่ายทําทีน่ ่ี……
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่ นาฬกิ าดอกไม ้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด
อย่างทีห่ ลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ทร่ี อคอย“ อีกด้วย
จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชืน่ ชมบรรยากาศของตัวเมืองทีม่ ที ่งุ หญ้ากว ้างกลางเมือง มีสวนดอกไม ้เล็กๆ
น่ารัก สร้างสีสนั ให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬกิ าช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
จนกระทังได้
่ เวลาอันสมควร …นําท่านเดินทางเข ้าสู่ทพ่ี กั เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศทีโ่ ด่งดังของสวิสและยังมี
ความสําคัญในด้านการก่อกําเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตงั้ อยู่รมิ ทะเลสาบขนาดใหญ่ทช่ี ่อื ว่า เวียวาลด์สแตร์ท
เตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพ่ นั ธ์รฐั
นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล ้าหาญ ซือ่ สัตย์ และเสียสละทีถ่ กู สร้างขึ้น
เพือ่ เป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสทีเ่ สียชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรัง่ เศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไม ้เก่าแก่ของเมืองทีม่ อี ายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข ้ามแม่นาํ้ รอยส์
ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนทีบ่ อกเล่าถึงประวัตศิ าสตร์ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม ้
เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รบั การซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพทีด่ เี หมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งทีม่ ี
ร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬกิ าชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของทีร่ ะลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้
อปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีทม่ี ชี ่อื เสียงตามอัธยาศัย
*.*.*. อิสระอาหารกลาวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) เมืองชายแดนประเทศสวิสและอิตาลี ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามของ
ทะเลสาบโคโม่ ถ่ายรูปเก็บความงามไว ้ในความทรงจําของท่าน ..แล ้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

แองเกิลเบิรก์ - ลูเซิรน์ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน

มิลาน - โบลซ่าโน่ - อุทยานยอดเขาโดโลไมท์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้ นําท่านสู่ เมือง โบลซาโน่ (BOLZANO) หัวเมืองหลักในเขตจังหวัด เซาท์ไทโรล (SOUTH TYROL) ทีต่ งั้ อยู่
ทางตอนเหนือของอิตาลี โบลซาโน่เป็ นเมืองใหญ่ทร่ี ายล ้อมไปด้วยเทือกเขาสูง สวยงามด้วย
ทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมต์ทต่ี งั้ ตระหง่านเป็ นเหมือนพื้นหลังสวยๆ ให้กับเมือง และยัง
สําคัญด้วยการเป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และระหว่างการ
เดินทางไปยังเมืองโบลซาโน่นนั้ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์สวยๆ ของเทือกเขาชื่อดังของอิตาลี
โดโลไมท์ (DOLOMITE) เทือกเขาใหญ่ทท่ี อดตัวยาวในฝัง่ ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี
กินพื้นทีก่ ว ้างในจังหวัด เบลลูโน่ (BELLUNO), เซาท์ไทโรล (SOUTH TYROL) และ เท
รนติโน่ (TRENTINO) เทือกเขาโดโลไมต์นน้ั เกิดขึ้นมานานกว่า 280 ล ้านปี ในช่วงทีท่ วีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
รวมเข ้าด้วยกัน หนึ่งในเอกลักษณ์เด่นของเทือกเขาโดโลไมต์คอื มียอดเขาหินมีสซี ดี จาง และมีรูปร่างแปลกตา ไม่วา่ จะ
เป็ นยอดแหลม เป็ นแท่งๆ หรือจะเป็ นหยัก คละกันไปตลอดแนวเทือกเขา ปัจจุบนั เทือกเขาโดโลไมต์ข้นึ ชือ่ ทัง้ ในเรื่อง
ความยิง่ ใหญ่ของเทือกเขา การเป็ นพื้นทีเ่ ล่นสกียอดนิยมในช่วงฤดูหนาว ทัง้ ยังเป็ นสถานทีย่ อดฮิตสําหรับกิจกรรมไต่
เขา เดินป่ า เล่นร่มร่อน ในช่วงฤดูใบไม ้ผลิและฤดูรอ้ น ในปี 2009 เทือกเขาโดโลไมต์กไ็ ด้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกไปเรียบร้อยแล ้ว
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซอมิโอเน่ (SIRMIONE) ความสวยงามของทะเลสาบกราดาร์ ถ่ายรูปเก็บไว ้เป็ นทีร่ ะลึก

ทีพ่ กั

*.*.*. อาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของอิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวง
แห่งแฟชัน่ …
GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

21.35 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย *.*.*. ….ท่านใดต้องการเดินทางไปช้อปปิ้ ง OUTLET หรือต้องการไปยังเมือง
ใกล ้เคียงเช่น เมืองเจนัว, ปอร์โตฟิ โน่ กรุณาสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ลว่ งหน้าอย่างน้อยสองวัน….ได้เวลานัดหมาย นํา
ท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK92/EK372

วันที่เก้าของการเดินทาง
18.40 น.

อัตราค่าใช้จา่ ย

อิสระ - กรุงเทพฯ

กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 0650-0930 *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
**********

อัตราค่าใช้จา่ ย

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

5-13 มี.ค.
12-20 มี.ค. / 25 มี.ค. – 2 เม.ย.

58,888.-

1-9 เม.ย.

59,999.-

9-17 เม.ย.
25, 27 ธ.ค.
30 เม.ย. – 8 พ.ค.
6-14 พ.ค. / 29 พ.ค. – 6 มิ.ย.
10-18 มิ.ย.
2, 16, 23 ก.ค. / 13, 20 27 ส.ค.
3, 17, 24 ก.ย. /
1, 8, 15, 22, 29 ต.ค. / 5, 19, 26
พ.ย. / 3, 10 ธ.ค.

68,888.-

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

11,500.59,999.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาํ เทีย่ วตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ น
ผลทําให้ต้องการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ ้าเข ้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข ้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล ้าน
บาท]เท่านัน้
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสําหรับผู ้ทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 5,000 บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนด

ได้ กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน้ )

**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นส ัญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชําระค่าท ัวร์สว
่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา
่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว
่ นการอนุมต
ั วิ ซ
ี า
เหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสํารองทีน
่ ง
่ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท

-

ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความบางอย่างในนัน
้
ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า
่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ))
่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
่ จากทางสถานทูต (วีซา
่ ไม่ผา
- กรณียน
ื่ วีซา
ี า
่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษัทฯ
่ และค่าบริการยืน
่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา
่ วีซา
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไขสาย
การบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า
่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทัง้ นีท
้ า
่ นจะต ้องเสียค่าใชจ่้ ายทีไ
่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณี
่ และค่าบริการยืน
่ กรณีทท
่ แล ้ว
ออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา
่ วีซา
ี่ า
่ นยืน
่ วีซา
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า
่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้า
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้า
ต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั สภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ
และเหตุสด
ุ วิสย
่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา
่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ
่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกําหนด เช่น ต ้องเป็ น
ผู ้ทีม
่ รี า
่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้

•

ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
• กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา
่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทง
ั ้ หมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไ
ี่ ม่สามารถทํากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหัก
่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ค่าธรรมเนียมวีซา
ื่ 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
ประเทศไม่วา
่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
่ ของท่าน เนือ
่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา
่ งจากการขอวีซา
่ ท่านได ้ชําระเงิน
มัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา
่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
่
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา
• การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
่ สถานทูตไม่คน
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา
ื ค่าธรรมเนียมทีไ
่ ด ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คําร ้องใหม่กต
็ ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
• หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ
่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
• ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตว
ั แทนอํานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา
ี า
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา
่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
• เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ั
ค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสย
ต่าง ๆ ทีไ
่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา
่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี

ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา
่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา
ํ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา
่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ
่ ะออกตัว
๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
• หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว
เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทง
ั ้ หมด
่ ถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
ึ่ ร่วมเดินทาง
ข้อความซึง
้ เี กียรติซง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตั ว แทนในการจั ด นํ า สั ม มนา และการเดิน ทางที่ม ีค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วพร ้อมทัง
้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สง
ู สุดในการเดินทาง ทัง
้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทํ าการแทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่
จําต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีท ี่
ผู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม
่ ก
ี ารปลอม
ิ่ ผิด กฎหมาย บริษั ทฯ จะไม่ค ืน ค่าใช ้จ่า ยใดๆ รายละเอีย ดด ้านการเดิน ทาง อาจมีก าร
แปลงเอกสารเพื่อ การเดิน ทาง รวมถึงมีส ง
เปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจํ าเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง
้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง
้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ
่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ ําพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครัง้ นึ ง)
่ น ับจากว ันยืน
ใช้เวลาทําการอนุม ัติวีซา
่ ประมาณ 10-15 ว ันทําการ

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

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1
ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ในว ันยืน
่ วีซา
ออกมาได้

่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทําการยืน
่ ประเภทหมูค
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา
่ วีซา
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจํานวน 15 คน ขึน
้ ไป
่ เท่านัน
่ ในวันทีก
โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กําหนดวันยืน
่ วีซา
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา
่ ําหนดได ้ อาจมีคา
่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium)
ดังนี้

คิวพรีเมีย
่ ม 2,200.- // -ยืน
่ นอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มค
ี ิวแล้วจะไปยืน
่ 1,500
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา
่ ด ้วย)
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว
้ จํานวน
2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตา
หรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความ
ยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3.5*4.5
ซม.)

ภาพถ่า ยจะต้อ งครอบคลุมถึง ศีร ษะ และด้า นบนของ
ห ัวไหล่ โดยต้อ งเห็ น ใบหน้า 70-80% ของภาพ
อย่างช ัดเจน
ิ่ ต่า งๆบนใบหน ้าหรือ ศีร ษะ
2.1 ถ่า ยจากด ้านหน ้าโดยไม่ส วมใส่ส ง
2.2 ใบหูแ ละคิว
้ จะต ้องปรากฏบนภาพถ่า ย

3. หลักฐานการเงิน
่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดย
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์สว
่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา
้ )
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 ้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รบ
ั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํา
่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนามรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- สําเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
้ จงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา
่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
- กรณีเด็กอายุตํา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
่ เท่านัน
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ ในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลีย
(ลูกค ้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยืน
่ ขอวีซา
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ)

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยืน
่ เดียว ใบละ 500.- บาท

(ศุนย์ร ับยืน
่ เป็นผูเ้ รียกเก็บ)

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

