
 

SWITZERLAND GRAND TOUR 
สมัผสักบัธรรมชาติอนังดงามของสวติเซอรแ์ลนดท์ี่มีววิทวิทศัน์รายลอ้มไปดว้ย หบุเขาแสนสุดสวย 

เสน้ทางท่องเที่ยวสายโบราณ St.Gotthard อโุมงคท์ี่ลกึที่สุดในยโุรป 

นัง่รถไฟ Glacier Expressรถไฟด่วนที่วิง่ชา้ที่สุดในโลก 

สมัผสัภมูิประเทศที่งดงามของ เทือกเขาแอลป์ 

ชมความงดงามของ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั 

ชมทศันียภาพอนัของ กลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) 

โรงแรมที่พกัที่มีบรรยากาศกลิน่อายแบบสวสิแท ้ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–เมืองมิลาน (อิตาล)ี 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
วันที่สอง  มิลาน–มหาวหิารดูโอโม–แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล–เมืองโคโม่–เมืองลูกาโน–เมืองลูเซิร์น 
01.10 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดย 

07.15น. เดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสมัภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับ
คณะ พร้อมบริการน ้าดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”น าท่านเดินทางสู่
มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano)จดุศนูย์กลางอนัศกัดิส์ทิธ์ิ มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้าง
ในปีค.ศ.1386 มีหลงัคายอดเรียวแหลม 135 ยอดและมีรูปปัน้หินอ่อนจากทกุยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปปัน้



 

ทองของพระแม่มาดอนน่าขนาด 4 เมตรอยู่โดดเด่นเป็นสง่า อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชมแกลลอเรียวิค
เตอร์เอ็มมานูเอ็ล(Galleria Vittorio Emanuele II)อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม ชมโรงละครโอเปร่าลา
สกาล่า(TeatroallaScala),ชมรูปป้ันของลีโอนาโดดาวินชี(Leonardo da Vinci)จิตรกรเอกที่โด่งดงั จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู ่เมืองโคโม่ เป็นเมืองเลก็ๆที่มีความงดงาม บ้านเรือนปลกูสร้างในสไตล์ของวิลลา่และบ้านพกัตา่งอากาศ ของ
ผู้มีอนัจะกิน สิง่ที่ดงึดดูให้ผู้คนให้มาที่สถานท่ีแหง่นี  ้เมืองเลก็ๆเมืองหนึง่ที่ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังของทะเลสาบแสนสวยที่ช่ือ
วา่ทะเลสาบโคโม ่

 
 
 

 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองลูกาโน เมืองสงบเงียบอยู่ภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ในเขตรัฐทีชีโน ติดกบัทางเหนือของอิตาลี

และใต้สดุของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่ริมทะเลสาปใหญ่ ล้อมรอบด้วยภเูขาจ านวนมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น 
ทะเลสาบน า้แข็งตัง้อยู่ระหว่างพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี,ย่านเมืองเก่าอยู่ใจกลางเมืองที่มีลกัษณะเป็นจตัรัุส
สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่ตัง้ของย่านการค้า,ทะเลสาบลกูาโนที่ถกูล้อมรอบด้วยภูเขามีวิวทิวทศัน์สวยงาม,มหา
วิหารประจ าเมืองลกูาโนและโบสถ์ซานตามาเรียเดกลีอนักีโอลี สญัลกัษณ์ประจ าเมือง  น าท่านเดินทางสู ่FOX TOWN 

OUTLET  สถานที่ช้อปปิง้ร้านแบรนด์ดงัตา่งๆ ได้ครบทกุอย่าง มีให้เลอืกจ านวนมาก มีตัง้แต่สินค้าแบรนด์แฟชัน่ราคา
ถูก  จนถึ งแบ รน ด์ห รูราคาแพงกัน เลย  ให้ สามารถ เลื อกซื อ้ ได้ต ามก าลังท รัพ ย์ของลูก ค้ า  อาทิ  Prada, 
Dior,Burberry,Bally, Ferrari Store, Gucci, Valentino,Salvatorre Ferragamo, Yves Saint Lauren,Nike,Adidas 
และแบรนด์เนมช่ือดงัอื่นๆอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองท่องเที่ยวอนัดบัหนึ่งของ
สวิสเที่ยวชมเมืองลเูซิร์น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ HOTEL ASTORIA LUZERN หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่สาม ลูเซิร์น–เที่ยวชมเมือง–เซนต์กอ็ทธาร์ท–อันเดอร์แมท–GLACIER EXPRESS TRAIN–เซอร์แมท–เที่ยวชม
เมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument)มีเวลาให้ทา่นได้เดินเลน่ชมทะเลสาบลเูซิร์นที่ได้

ช่ือว่าถกูถ่ายรูปจากนกัท่องเที่ยวมากที่สดุชมสะพานไม้คาเปล(Kapelbruck)สญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นเลอืกซือ้ของที่
ระลกึสนิค้าคณุภาพดีของสวิตเซอร์แลนด์อาทินาฬิกาแบรนด์ดงั, ช็อคโกแลต, มีดพบัของทหารสวิสฯลฯ 

 

 



 

 น าท่านเดินทางโดยใช้เส้นทางสายโบราณ “เซนต์ก็อทธาร์ท(St. Gotthard)”ที่เป็นเจ้าของอโุมงค์ที่ลกึที่สดุในยุโรปลึก 
17 กิโลเมตรรถจะไต่ระดับขึน้สู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมท่านสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง  (Glacier) บนยอดเขาสูง
จนกระทัง่เข้าสูเ่มืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองแหง่ขนุเขาและธรรมชาติที่งดงามและยงัเป็นเมืองแหง่สถานีรถไฟ
สายโรแมนติกอยา่ง Glacier Express 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นนัง่รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express Train) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สดุในโลกตลอดระยะทางที่รถไฟ

วิ่งผา่นจะได้สมัผสักบัภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ผา่นชมอโุมงค์สะพานและหบุเหวผา่นสวิสแกรนด์แคนยอน
และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน า้แข็ง เจ้าของเส้นทางFurka-
OberralpBahnที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์จนกระทัง่รถไฟเทียบชานชาลาที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)เมืองที่ไม่
อนญุาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลกตัง้อยู่บนความสงูกว่า 1,620 
เมตรหรือ 5,350 ฟุต เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิสระให้ทา่นได้ชมเมือง
ที่มีร้านค้ามากมายเมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ HOTEL POLLUX ZERMATTหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที่สี่  เซอร์แมท–ยอดเขากอร์เนอร์กรัท – เมืองทาซ (Tasch) – เมืองมองเทรอซ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซอร์แมทสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติ

ทิวทศัน์อนัยิ่งใหญ่สวยงามทัง้สองข้างทางสูย่อดเขากอร์เนอร์กรัทที่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่าน
จะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  

 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 นาที จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเท

รอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวาได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ 
บ้านเรือนริมทะเลสาบ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ HOTEL EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 



 

วันที่ห้า  เขา GLACIER 3000 – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – เที่ยวชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เขา GLACIER 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ที่จผุู้ โดยสารได้ถึง 125 คน  น าทา่นขึน้กระเช้ายกัษ์ พร้อมชมทศันียภาพท่ีงดงาม สูบ่ริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต 
หรือที่ได้รับการขนานนามใหมว่า่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) 

 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเวเว่ย์(Vevey) ที่แม้แตศ่ิลปินตลกแหง่ฮอลลวีู้ด “ชาลแีชลปปลิน้ ” ยงัหลงใหลและได้อาศยัอยูท่ีน่ี่

ในบัน้ปลายชีวิต เยี่ยมชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากเป็นเมืองที่
ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองนีอ้ีกด้วยเข้าสู่เมืองเจนีวา 
(Geneva) พนัธรัฐที่เลก็ที่สดุของสวิสตัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนีวา เมืองที่วา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสที่แทบจะไมม่ีอะไรเป็นสวิส
เลยนอกจากนโยบายต่างประเทศศาสนาและเป็นที่ตัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา(Lac Laman)และ
น า้พุจรวด(Jet d’eau) ที่สามารถสง่น า้ขึน้ท้องฟ้าได้สงูถึง 140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้(JardinAnglais) ที่สวนองักฤษ
บง่บอกถึงความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬิกาท่ีมีตอ่เจนีวา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ HOTEL CROWN PLAZA GENEVA หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที่หก  เจนีวา–เบิร์น–เที่ยวชมเมืองเก่า–บ่อหมีสนี า้ตาล–หอนาฬิกา–อินเทอลาเก้น–เที่ยวชมเมอืง–ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น(Bern) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศเป็นเมืองมรดกโลกอนัล า้ค่าที่ถ่ายทอดและได้รับ

การอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันกรุงเบิร์น สร้างขึน้ในยุคกลางของยุโรปเพราะฉะนัน้เมืองหลวงแห่งนีจ้ึงมีสถาปัตยกรรมที่มี
เอกลกัษณ์ยิ่ง จนกระทัง่องค์การยเูนสโก้ประกาศให้สว่นหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลกน าทา่นเดินชมเมืองเก่าแวะชม
บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Pit) อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ชมหอนาฬิกา (Zytglogge)ที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่มี
ลกัษณะเป็นประตูโบราณตัง้คร่อมอยู่คร่ึงถนนชมโบสถ์และย่านเมืองเก่า ท่ีมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมายผ่านชมน า้พุที่
ตัง้อยูก่ลางถนนเป็นระยะๆอยา่งสวยงามอิสระให้ทา่นได้เดินเที่ยวชมเมืองหลวงอนัสวยงามแหง่นี  ้

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภตัตาคาร 



 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)เมืองสวยในหุบเขา อนัตัง้อยู่ระหว่างกลางของสองทะเลสาบคือ 
ทะเลสาบทรุนน์(Lake Thun)และทะเลสาบเบรียนส์ (Brienz)ระหวา่งทางท่านจะได้ผ่านชมธรรมชาติอนังดงามเทือกเขา
น้อยใหญ่ทะเลสาบตา่งๆ มีเวลาให้ทา่นเดินเลน่เลอืกซือ้สนิค้าชัน้น าของประเทศสวิสไมว่า่จะเป็นนาฬิกา 

 แบรนด์ดงัเคร่ืองประดบัตา่งๆ หรือช็อคโกแลตและของที่ระลกึอีกมากมาย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (**พิเศษ** ลองลิ้มชิมรสกับสวิสฟองดูแท้ๆ) 
 น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที่เจด็  ลูเซิร์น–ซูริค–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาให้ทา่นได้ท า Tax Refund 
13.30น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 น าทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯประเทศไทย 
วันที่แปด  กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

.................................................................................. 
 

 (หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่นกัทอ่งเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

02 พ.ย.  – 09 พ.ย. 61 09 พ.ย.  – 16 พ.ย. 61 16 พ.ย. – 23 พ.ย. 23 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 

30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. -21 ธ.ค. 61 21 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 61 

28 ธ.ค. 61 -04 ม.ค. 62 04 ม.ค. 62 – 11 ม.ค. 62 11 ม.ค.62 – 18 ม.ค. 62 18 ม.ค. 62 – 25 ม.ค. 62 

25 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62    
ค่าทวัร์รวม : เดินทางเดือนตุลาคม 2561 –  มกราคม 2562 

 ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)        ท่านละ   95,900 บาท 

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง      ท่านละ   86,900 บาท 

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง     ท่านละ   81,900 บาท 

 เด็กอาย ุ5-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง      ท่านละ    71,900 บาท 

 เด็กอาย ุ2-4  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง      ท่านละ   47,900 บาท 

 ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี่ยวเพิ่ม     ท่านละ   16,500 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ คนืค่าตั๋วเคร่ืองบนิ/ ผู้ใหญ่ท่านละ 30,000 บาท** 
หมายเหตุ : ช่วงพีเรียตที่มกีารไฮไลท์สเีหลอืงจะต้องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ช่วงพีเรียตที่มกีารไฮไลท์สีฟ้าเทศกาลปีใหม่จะต้องบวกเพิ่มอกีสเตปละ 5,000 บาท 
ค่าทวัร์รวม :  
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิแล้ว  
 คา่พาหนะทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 



 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมน ูให้ทา่นได้เลศิรสในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางทอ่งเที่ยว  
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ทปิคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
 บริการน า้ดื่มทา่นละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกลอ่ง “เมนหูมทูอดมหศัจรรย์”ในวนัท่ีสองของโปรแกรมการเดินทาง 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียวทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

 คา่ภาษีน า้มนัตัว๋เคร่ืองบนิโดยสาร ณ วนัท่ีมีการขึน้ภาษีหลงัจากท่ีมีการท าราคา 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจ าเป็นในเร่ืองทิป

ส าหรับหวัหน้าทวัร์เป็นเร่ืองท่ีคาดหวงั หากการบริการนัน้เป็นท่ีประทบัใจของทา่น 
วิธีการจอง : 
 กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจอง และช าระสว่นท่ีเหลอือยา่งน้อย20 วนัก่อนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินให้ออกตัว๋ก่อนก าหนดปกติ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
เงื่อนไขการยกเลิก: 
 ยกเลกิหลงัการจอง หกัคา่มดัจ า 1,000 บาท (คา่บริการของพนกังาน) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง 1-3 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
 ในกรณีออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดคา่บริการตามจริง 
โปรดทราบ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบอยา่งน้อย 15 

วนั ก่อนเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, การประท้วง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออก
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 



 

 เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันท าการ 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม ่ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า)และเหมือนกันทัง้ 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 

เดือนและไมเ่คยใช้ขอวีซา่ประเทศอื่นๆ มาก่อน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า/

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์)  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัทหรือสงักดัที่ท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว  
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบจดทะเบียนการค้า, ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 

6 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์หรือใบเสยีภาษี และส าเนาหลกัฐานการเงินของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 
 สมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบบัจริง (กรุณาน ามาด้วยในวนัท่ีมาขอวีซา่) 
 หนงัสอืรับรองจากธนาคารบญัชีออมทรัพย์ เป็นภาษาองักฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์บญัชีสว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงิน

สม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อ
กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่าย เป็น
ภาษาองักฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัการศกึษาฉบบัจริง  
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ เดินทางกบับิดาหรือมารดา “ท่านใดทา่นหนึง่” จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากที่วา่การอ าเภอหรือ

เขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ
หรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และกรุณาแตง่กาย
ชดุสภุาพ ทัง้นีจ้ะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารเพิ่มเติมดงักลา่วเช่นกนั 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 สถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ได้ 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับพิจารณาวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู เพ่ือท าการยกเลิก
วีซา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 




