
Page 1 of 11 

 

แกรนดส์วสิ สวีท สบายๆ 10 วนั 7 คนื TG 
Swiss Sweet Easy & Train, Boat, Cable Car 

ZURICH – ZURICH 
 
 

*รวมอาหารทั้งหมด 14 มื้อ 
*รวมค่าส่งกระเป๋าถึงโรงแรมทีพ่ัก 
*มีหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดเส้นทาง 
*พักในเมืองลูเซิร์นสองคืน 
*พักในเมืองเซอร์แมทสองคืน 
*พักในเมืองซูริคสามคืน 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวติเซอร์แลนด์)  
21.30 คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษทั คอยดูแลอ านวยความสะดวก  

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) ซูริค (สวติเซอร์แลนด์) – ชมเมืองซูริค – ล่องเรือทะเลสาบซูริค 
00.35 ออกเดิทางสู่สนามบินซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970    
06.55 เดินทางถึงสนามบินซูริค น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง น าท่านฝากกระเป๋าเดินทาง(บริการส่งกระเป๋าสู่ที่พกั) 

จากนั้นน าท่านโดยสารรถไฟจากสนามบินซูริคเขา้สู่สถานีรถไฟใหญ่ประจ ากรุงซูริค น าท่านเช็ค-อิน เขา้ที่พกั 
พกัผอ่น ตามอธัยาศยัชมเมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวติเซอร์แลนด ์เดินเล่นชมยา่นเมืองเก่า หรือ ชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั  
1.รวมค่ารถราง ค่ารถบัสสาธารณะ  
2.รวมค่าเข้าพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ ค่าเข้าพิพิธภณัฑ์ฟีฟ่า (รวมค่าเข้าชม) 
3.รวมค่าล่องเรือทะเลสาบแล้ว (รวมค่าเข้าชม) 
***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(1) 

ที่พกั: Central Plaza Hotel, Zurich / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(1) 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) ซูริค – น า้ตกไรน์ – เซนต์กลัป์เลน – พพิธิภณัฑ์ห้องสมุด 
     (มรดกโลก) – ซูริค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(2) 
............ น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟซูริค โดยสารรถไฟสู่สถานีรถไฟ Neuhansen 

Rheinfall  (50 นาที)  (รวมค่ารถไฟ) 
- น า้ตกไรน์ (ไม่มีค่าเข้าชม) 

............ เดินทางจาก Neuhansen Rheinfall โดยรถไฟ Reginal train สู่สถานีรถไฟ 
ST.Gallen (2.15 ชัว่โมง) (รวมค่ารถไฟ) 
- ชมย่านเมืองเก่า บ้านเรือนที่เป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค   
- เข้าชมมหาวิหารเซนต์ กัลเลน Stiftskirche St.Gallen Cathedra (รวมค่าเข้า
ชม) 
- เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (Abbey Library) ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็น
มรดกโลก (รวมค่าเข้าชม) 
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- เข้าชมพิพิธภณัฑ์ส่ิงทอ (รวมค่าเข้าชม)  
............ เดินทางจากสถานีรถไฟ St. Gallen HB กลบัสู่เมืองซูริค โดยรถไฟ IC Train (1 ชัว่โมง) 

***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(3) 

ที่พกั: Central Plaza Hotel, Zurich / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(2) 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)  ซูริค – นั่งรถไฟฟันเฟืองพชิิตยอดเขาริกิ 
     ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ลูเซิร์น(2)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(4) 

(บริการพเิศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งทีโ่รงแรมที่เมืองลูเซิร์น) 
............ เดินทางจากซูริกโดยรถไฟ EC หรือ IR Train สู่สถานีรถไฟ Art Goldau  (53 นาที)  (รวมค่ารถไฟ) 
 1.นัง่รถไฟฟันเฟืองจากสถานี Art Goldau ขึ้นชมยอดเขาริกิ (รวมค่ารถไฟ) 
 2.นัง่รถไฟฟันเฟืองจากสถานี Rigi Kulm ลงสู่เมือง Vitznau (รวมค่ารถไฟ) 
 3.ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (1 ชัว่โมง) (รวมค่าเรือ) 

***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(5) 

ที่พกั: Ameron Hotel Flora, Lucerne / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(3) 
 
 
 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลสิ – ชมเมือง 
     อสิระทุกท่านเลือกที่ท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(6)  
 อิสระทุกท่านเดินเล่นในเมืองที่มนีักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
 สถานที่น่าสนใจในเมืองลูเซิร์น 
 - สิงโตแห่งลเูซิร์น, สะพานไม้โบราณ, เดินชมเมืองเก่าและย่านช้อปป้ิงถนนชวาเนน   
 - ยอดเขาทิตลิส Titlis ที่สูง 3,300 เมตร (รวมค่า นั่งกระเช้า)  

- หัวหน้าทัวร์น าท่านนั่งรถไฟสู่สถานีแองเกลเบิร์ก จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้าสู่
ยอดเขาทิตลิส 

 * พิพิธภณัฑ์ขนส่งสวิสฯ (ลดราคาค่าตัว๋ 50%) 
 * ยอดเขา Piratus (ลดราคาค่ารถไฟขึ้น-ลง 50% ) 
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(หวัหนา้ทวัร์จะพาคณะเดินชมเมืองและน าคณะไปขึ้น ยอดเขาทิตลิส (Mt. Titlis) หากท่านใดตอ้งการไปเที่ยวชม
จุดอ่ืนท่านตอ้งเดินทางไปดว้ยตนเองโดยขอค าแนะน าจากหวัหนา้ทวัร์ได)้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(7) 

ที่พกั: Ameron Hotel Flora, Lucerne / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(4) 
(4) 
 
 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6) ลูเซิร์น – อนิเทอลาเค่น – ชมเมือง  
     ทดลองท าช็อคโกแลตด้วยตัวเอง – เบิร์น – ชมเมือง – เซอร์แมตซ์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(8) 

(บริการพเิศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งทีโ่รงแรมที่เมืองเซอร์แมตซ์)  
............  เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น โดยรถไฟ Luzern-Interlaken Express (1 ชัว่โมง 50 นาที) (รวมค่ารถไฟ) 
 ชมเมืองอินเทอลาเค่นและสนุกกับการทดลองท าช็อคโกแลต็ด้วยตวัท่านเอง (Workshop @Funny Chocolate Club) 

............ เดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวติเซอร์แลนดโ์ดยรถไฟ IC Train Interlaken-Bern (50 นาที) (รวมค่ารถไฟ) 
 อิสระกบัการเดินเล่นชมยา่นเมืองเก่ากรุงเบิร์น เมืองโบราณยคุกลางที่ยงัคงรูปลกัษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เม่ือ 800 ปีที่แลว้ 
............ เดินทางจากเมืองอินเทอลาเค่น สู่เมือง Visp เพือ่เปล่ียนขบวนเดินทางสู่เมืองเซอร์แมตซ์ (Bern-Visp-Zermatt) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(9) 

ที่พกั: Alpen Resort Hotel, Zermatt / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(5) 
 
 
 
 
*** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบงัคบัใหพ้กัอยา่งนอ้ย 3 
คืน ทางบริษทัฯ จึงจดัที่พกัใหท้่านในหมู่บา้นแทรสหรือเมืองใกลเ้คียงแทน *** 
 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง(7) เซอร์แมตซ์ – อสิระทุกท่านเลือกที่ท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(10) 
 เที่ยวชมเมืองเซอร์แมตซ์ตามอธัยาศยั เขา้ชมแมตเมอร์ฮอร์นมิวเซ่ียม (รวมค่าเข้าชม) 
 * ยอดเขากรอเนอร์แกรต Gornergrat (ลดราคาค่ารถไฟขึ้น-ลง 50%) 

* ยอดเขา Matterhorn Glacier Paradise (ลดราคาค่ากระเชา้ขึ้น-ลง 50%) 
(หวัหนา้ทวัร์จะพาคณะเดินชมเมืองและน าคณะไปขึ้น ยอดเขากรอเนอร์แกรต (Gornergrat) หากท่านใด 
ตอ้งการไปเที่ยวชมจุดอ่ืนท่านตอ้งเดินทางไปดว้ยตนเองโดยขอค าแนะน าจากหวัหนา้ทวัร์ได)้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(11) 

ที่พกั: Alpen Resort Hotel, Zermatt / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(6) 
 

 
 
 
*** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบงัคบัใหพ้กัอยา่งนอ้ย 3 
คืน ทางบริษทัฯ จึงจดัที่พกัใหท้่านในหมู่บา้นแทรสหรือเมืองใกลเ้คียงแทน *** 
 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) เซอร์แมตซ์ – มองเทรอซ์ – เมืองกรูแยร์ – บร็อก – ซูริค  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(12) 

(บริการพเิศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งทีโ่รงแรมที่เมืองซูริก) 
............ เดินทางจากเซอร์แมตซ์สู่เมืองมองเทรอซ์ (Zermatt-Montreux) (2 ชัว่โมง 35 นาที) 
 ชมปราสาทชิลลอง (Chillon Castle) ปราสาทสไตล์กอทิก เก่าแก่ที่สร้างในราวศตวรรษที่ 13 (รวมค่าเข้าชม) 
............ เดินทางจากมองเทรอซ์ สู่หมู่บา้นมงตโ์บวง (Montreux-Montbovon) โดยรถไฟ Golden Pass Panoramic (45 นาท)ี  

จากนั้นเปล่ียนขบวนรถไฟเดินทางสู่เมืองกรูแยร์ (20 นาที)  
-  ชมโรงงาน ท าชีสกรุยแยร์ ที่มีช่ือเสียงและส่งออกไปขายทั่วโลก (รวมค่าเข้าชม) 

............ เดินทางจากกรูแยร์สู่เมืองบล็อก (Gruyeres-Bulle-Broc Fabrique) โดยรถไฟ Regional train (30 นาที) ชมโรงงาน
ช็อกโกแลต Cailler Choccolate Factory (รวมค่าเข้าชม) 

............ เดินทางจากเมืองบล็อก สู่เมืองซูริก (2 ชัว่โมง 30 นาที) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั(13) 

ที่พกั: Central Plaza Hotel, Zurich / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(7) 
 
 
 
 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)  ซูริค – อสิระตามอธัยาศัย – เดนิทางกลบั  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(14) 

อิสระกับการเดินเล่นชมเมืองซูริค โดยราคาแพ็คเก็จได้รวมค่าน่ังรถราง รถบัส เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  
เข้าชมพิธภัณฑ์ฟีฟ่า  หรือล่องเรือทะเลสาบแล้ว ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถไฟ 

13.15 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
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วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของ
ทางบริษทัฯ แลว้ 
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับรายการนี้ 
การเดินทางในทริปน้ี ทางบริษทัฯร่วมกบัการรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์โดยผ่านตวัแทนประสานงานใน

ประเทศสวสิฯ จึงสามารถท าราคาพเิศษออกมาให้ทุกท่านท่องเท่ียวแบบสบายๆ  
1. ตลอดทั้งทริปน้ีเราใชก้ารเดินทางดว้ยรถไฟ, รถราง, รถประจ าทางและเรือเป็นหลกัโดยมีหัวหนา้ทวัร์จะเป็นผูน้ า
ท่านและแจ้งเวลานัดหมายเร่ืองต่างๆ ทั้งน้ี...ขอให้ผูร่้วมเดินทุกท่านทางตรงต่อเวลาทุกคร้ังที่มีการนัดหมาย
เน่ืองจากรถไฟสวสิฯ จะออกตรงเวลามาก หากพลาดขบวนตามทีก่  าหนด คณะทวัร์ตอ้งเสียเวลารอขบวนถดัไป  
2. รายการทวัร์น้ีตอ้งเดินเท่ียวหลายจุดควรเตรียมรองเทา้และเส้ือผา้ให้เหมาะสมกบัฤดูกาลท่ีท่านเดินทาง 
3. กระเป๋าใบใหญ่ทางการรถไฟสวสิจะเป็นผูจ้ดัส่งจากตน้ทางสู่ปลายทาง(ผูร่้วมเดินทางจะพบกระเป๋าอีกคร้ังเม่ือ
ถึงโรงแรมและราคาทวัร์น้ีรวมค่าส่งกระเป๋า 1 ใบต่อท่านเท่านั้น (กระเป๋าลากหรือเป้สะพายหลงัผูร่้วมเดินทางต้อง
ดูแลดว้ยตวัเอง)   
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อตัราค่าบริการเดนิทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ 
ก านดการเดนิทาง: พ.ย.64 - ม.ีค.65 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีพกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิม่ท่านละ 

05 – 14 พ.ย.64  119,900 119,900 114,900 29,900 
19 – 28 พ.ย.64 119,900 119,900 114,900 29,900 
03 – 12 ธ.ค.64 119,900 119,900 114,900 29,900 

28 ธ.ค.64 – 06 ม.ค.65  126,900 126,900 120,900 32,900 
21 – 30 ม.ค.65 124,900 124,900 119,900 29,900 
11 – 20 ก.พ.65 124,900 124,900 119,900 29,900 
04 – 13 มี.ค.65 124,900 124,900 119,900 29,900 
18 – 27 มี.ค.65 124,900 124,900 119,900 29,900 
***ท่านท่ีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน่ธุรกิจ(Business Class) กรุณาสอบถามราคากบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย*** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ายานพาหนะน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายเุกิน 

75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิม่ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน

จะผา่นการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการ 5,500 บาท) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (1,000 บาท) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
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 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, ห้องพกัที่ไดรั้บการ
ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านที่มีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
จริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่าน

หรือไม่ผา่นการพจิารณา 
- ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
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- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 

        การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %  

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวพร้อมสแกนนิว้มือ 
 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม

แวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปที่ปร๊ินจากคอมพวิเตอร์) 
 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
o กรณเีจ้าของกิจการ/ค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิย์หรือใบทะเบียนการค้าที่

มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ ส าเนาใบเสียภาษี  (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
o  กรณข้ีาราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุต  าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 
เดือน  

o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(ตัวจริง) จากสถาบนัที่
ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

o กรณอีาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว  : หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานที่ตั้ง
กิจการ และรายได ้ 

*** จดหมายรับรองการท างาน/นกัเรียนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) *** 
 เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรับพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรกและไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน) 
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1.  หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมี
เลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statements หรือส าเนา
สมุดบญัชีฝากประจ าเพิม่เติมในการยืน่ได)้     

2.  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) และกรุณาสะกด
ช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั  

*** ในกรณเีป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ โดยการใช้หนังสือรับรองจาก
ธนาคาร)  *** 

กรณอีายุต ่ากว่า 20 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
 ส าเนาสูติบัตร  
 กรณเีด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
o เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดไป ในวันที่สแกนลายน้ิวมือด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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