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เซนต์มอริทซ์ - คูร์ - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท  
เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น - ข้ึนภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต  

ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - เวเว่ย์ - สวิสริเวียร่า - โลซานน์ – เบิร์น - น้ําตกไรน ์- ซูริค 
*** พักในเมืองเซอร์แมท 100 % *** อาหารครบทุกมื้อ *** 
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กําหนดการเดินทาง 

23-30 ก.ค.//12-19 ส.ค.// 
11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//02-09 ต.ค.//25 ต.ค.-01พ.ย. 2562 

( กรณุาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

วันท่ี1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
21.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai 

Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
 
วันท่ี2 มิลาน – น่ังรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์ 
00.35 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG940 (บินตรงสู่มิลาน) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข๎างทาง มุํ งสูํพรมแดนอิตาลี -

สวิสเซอร์แลนด์ ผํานชมหุบเขาและยํานทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแหํง
ขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยทํามกลางธรรมชาติของกลางหุบ
เขา 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพา

โนรามา ท่ีมีชื่ อเสียงท่ีสุดของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ 
ทุํงหญ๎า หมูํบ๎านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระ
จัดการจาย เป็นภาพที่นําประทับใจเป็น
อยํางยิ่ง และผํานเส๎นทางหลายจุดที่ ถูก
ประกาศให๎เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” 
ระหวํางการเดินทาง รถไฟจะแลํนผํานเกล
เชอร์ ข๎ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็ม
ปากว่าได้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ทํานจะตื่นตาตื่นใจมิรู๎เบื่อหนําย ทิวทัศน์สอง
ข๎างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต๎ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข๎ามเหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยูํใกล๎แคํเอื้อม
จะชํวยเสริมความเพลิดเพลินให๎ทํานตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข๎าสูํ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตาก
อากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียงระดับโลกเมอืงตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัว
เมืองถูกโอบล๎อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํโรงแรมที่พัก 
เมืองดาวอส/คูร์ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทํานเดินทางสูํที่พัก 
พักท่ี:  Hilton Garden Inn Hotel / Sommerau Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี3 ดาวอส/คูร์ – อันเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม มีเวลาให๎

ทํานได๎บันทึกภาพไว๎เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว๎เป็นที่ระลึก 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นําท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (เส๎นทางสวยที่สุด) 
ผํานชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบ
เขาที่สูง 2,000 กวําเมตร ตลอดเส๎นทาง
ทํานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยธาร
น้ําแข็งเจ๎าของเส๎นทาง Furka-Oberralp-
Bahn ที่พาดผํานในกลางเทือกเขาแอลป์สูํ
เมืองเซอร์แมท ที่รายล๎อมด๎วยเทือกเขา
แอล์ป นําทํานชมเมือง “เซอร์แมทซ์” เมือง
ตากอากาศที่ สวยงามดุจสวรร ค์บนดิน 
ตั้งอยูํบนความสูงกวํา 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เป็นเจ๎าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่ง
สงวนสถานที่ไว๎ให๎มีแตํอากาศบริสุทธ์ิ โดยห๎ามรถที่ใช๎แก๏สและน้ํามันเข๎ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม๎าที่มีไว๎
บริการนักทํองเที่ยว ซึ่งทํานจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
ตามอัธยาศัย  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Ambassador Hotel / Astoria Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี4 เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวิส ริเวียร่า -  โลซานน์ – เบิร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านไดเ้ดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งมีความสูงกวํา 4,478 เมตร

เหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งทํานสามารถเห็นอยูํ แคํ
เอื้อม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือมํานเมฆ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี
ฟ้าเข๎มของท๎องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายค๎ุมงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์
นําไปเป็นแบบเครื่องเลํนบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทาง นําท่านออก
เดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพักผํอนตากอากาศ
ที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร๎อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได๎รับสมญานามวําเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  
คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะถ่ายภาพท่ีระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง”  

ซึ่งสร๎างขึ้นโดยบัญชาของทํานเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซา
วอย หรือที่รู๎จักกันแพรํหลายในสมญานามชาร์ลมาญ
น๎อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรด
ปรานของเคาน์และดยุคแหํงซาวอย นําท่านสู่เมืองโล
ซานน์ นําท่านชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชม
ตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา นับได๎วําเป็นเมืองที่มีเสนํห์โดย
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ธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาต้ังแตํศตวรรษที่ 4 ใน
สมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหลํงอยูํริมฝั่งทะเลสาบที่นี่  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ 
สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั่วโลกให๎มาพักผอํนตากอากาศ นับตั้งแตํศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยังเป็นเมือง
ที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแตํครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด๎านสาธารณสุข และเมืองโล
ซานน ์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 
ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู๎นําครอบครัวเพียงลําพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 
พระองค์ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํที่พักเมืองเบิร์น 

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี: Holiday Inn Bern Westside Hotel / Allegro Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5  เบิร์น – น่ังรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – ซุก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได๎ช่ือวํา “สูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก”  ทาง

ธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป นําทําน
เดินทางเข๎าสูํ “หมู่บ้านเลาเทอบรุน
เน่” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ทํองเที่ยว
ธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์
อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล๎ว
เปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนําทําน
เดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได๎ขุด
เจาะไว๎ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสูํ 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก” บน
ยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายวํา 
“สาวน้อย” ที่มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได๎รับการยกยํองวําเป็น Top of Europe นํา
ทํานชม “ถ้ํานํ้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุกวํา 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ 
ชมถ้ํานํ้าแข็งท่ีแกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch ท่ี
ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกทํานสนุกสนานบนลานหิมะอยําง เต็มอิ่ม 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย นํ าทํ า น เ ดิ นท าง ล ง เ ขาด๎ วย รถ ไฟ 

ฟันเฟือง  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ 
“เมืองอินเทอลาเค่น” มีเวลาให๎ทําน
เดินเลํนในเมืองแสนสวยแหํงนี้ ในเมือง
เต็มไปด๎วยร๎ านค๎า และร๎ านกาแฟ
มากมาย รวมถึงบ๎านพักของชาวสวิส ใน
สไตล์ชาเลํท์ที่สวยงาม เมืองนี้เป็นที่
นิยมของนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก ได๎
เวลาสมควรนําทํานเดินทางสูํโรงแรม
เมืองซุก / แองเกิลเบิร์ก  

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Swissever Hotel Zug / Terrace Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
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วันท่ี6  ซุก / แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – นํ้าตกไรน์ – ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว๎นใน

เวลาเดียวกัน เป็นแคว๎นที่ร่ํารวยมาก เนื่องจาก
บริษัทข๎ามชาติมาเปิดอ๏อฟฟิต ในแคว๎นนี้มาก
ที่สุด ทําให๎อัตราการเก็บภาษี ของแคว๎นนี้ต่ํา
ที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรู
มากที่สุดในสวิส) นําทํานเดินชมโบสถ์กลาง
เมือง และตึกเกําแกํอายุกวํา 500 ปี นําทําน
เดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาล
ท๎อ ง ถ่ินได๎ล งทุ นทํ าจุ ดชมชี วิตสัต ว์น้ํ า ใต๎
ทะเลสาบ ทํานจะเห็นพันธ์ุปลาชนิดตํางๆ ใน
ทะเลสาบแหํงนี้ อิสระทุกทํานในถนนคนเดินที่
มีร๎านค๎าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวําแคว๎นอื่นๆ นําท่านออกเดินทางสู่เมืองลู
เซิร์น 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองท่ีได้ชื่อว่ามีนักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุดในสวิสฯ นํา

ทํานถํายภาพคํูกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์
รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู๎ถวายการ
อารักขาแดํพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 ในสงคราม
ปฏิวัติใหญํฝรั่งเศส นําทํานเดินชมเมืองเกําเดิน
ข๎าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม๎ที่มีหลังคาคลุม
ตลอด ทอดตัวข๎าม “ แม่นํ้ารุซซ์” (Reuss) ซึ่ง
สร๎างมากวํา 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหมํใน
ฝั่งใต๎และเขตเมืองเกําในฝั่งเหนือ สะพานแหํงนี้
เคยถูกไฟไหม๎เมื่อปี 1993 แตํก็ได๎บูรณะใหมํจน
มีสภาพใกล๎เคียงของเดิม นําท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น”Schaffhausen เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของนํ้าตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแมํน้ําไรน์สายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป 
แมํน้ําแหํงนี้เกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริม่จากเป็นลาํธารเลก็ๆ ผํานลิคเทํนสไตน์เข๎าสูํ
ทะเลสาบคอนสแตนทท์ี่กั้นพรหมแดนระหวํางสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี สํวนที่ล๎นไหลออกจากทะเลสาบ
คอนสแตนท์กํอกําเนิดแมํน้ําไรน์สายใหญํ ไหลผํานหน๎าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซํนเกิดเป็น “นํ้าตกไรน์ท่ี
สวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก: Movenpick Hotel Zurich, หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7  ซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได๎เวลาสมควรนําทํานออกเดินทางสูํสนามบิน...นําท่านเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 
วันท่ี8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ 
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* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การลําช๎าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในตํางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได๎มอบหมายให๎ หัวหน๎าทัวร์ผู๎นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของหมูํคณะเป็นสําคัญ 
 

กําหนดการเดินทาง 
23-30 ก.ค.//12-19 ส.ค.// 

11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//02-09 ต.ค.//25 ต.ค.-01พ.ย. 2562 
( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

 
อัตราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ก.ค.-ส.ค. 2562 74,900 74,900 74,900 19,900 
ก.ย.-ต.ค. 2562 75,900 75,900 75,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
   อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน/ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือสลับเมืองกํอนหลัง) 
 คํารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนุญาตให๎คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคา
โรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนย๎ายเมือง โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 คําอาหารที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ  
 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท * หากทํานอายุเกิน 75 ปี หรือไมํได๎เดินทางไปและกลับพร๎อมคณะ ทํานต๎องซ้ือ
ประกันเดี่ยวเพิ่ม * 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คําผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คําพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมํได๎จัดให๎แกํทํานเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข๎ามาในโรงแรมที่พัก 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข๎าห๎องพักสําหรับทุกทําน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร  ต่อท่าน/ต่อวัน  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน/ต่อวัน  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่
ก็ตาม 4,000 บาท 

 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระงวดแรก 30,000 บาท กํอนการเดินทาง พร๎อมแฟกซ์สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเม่ือไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 20 ทําน และหรือ ผู๎รํวม

เดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 20 ทําน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมดหักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหา
คณะทัวร์อ่ืนให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า  และออกประเทศไมํวํา
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวํา
ทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท

จะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎อง
รอให๎คณะครบ 20 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทางทํานได๎อยํางถูกต๎อง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซําเดี่ยว ซ่ึงทางทํานจะต๎องเดินทางมายื่นวีซําด๎วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูตต๎องการ เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน บริษัท
ทัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทําน้ัน มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทางทําน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมํผํานการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทํานไมํผํานการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหักบางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 120 วัน 
(ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจําตั๋วตามจริงเทําน้ัน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจําห๎องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให๎
ทํานเข๎าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

ยกเลิกกํอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคําใช๎จําย ของมัดจําทั้งหมด    
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคําใช๎จําย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคําบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า  
 รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูํกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค๎า เชํน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีช่ือผู๎เดินทาง อายุย๎อนหลังไมํเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะ
เดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุน้ หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ 
สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อใหห้ลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูตพร้อม 
Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให๎ตรงกับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชี
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เลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํให๎ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้งสองคน ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎
เดินทางไปตําง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา
สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
สํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําว
เชํนกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซําในแตํละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซําอัน
เน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคําใช๎จํายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎เดินทางเป็นหลัก 


