
 

 
 

 
โปรแกรมท่องเที�ยว ออกเดินทาง : วนัที� 27 ธันวาคม 62 -03  มกราคม 63 

27 ธ.ค.62 กรุงเทพฯ-สนามบินดูไบ 

22.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั�น 4 ทางเขา้ที� 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการ 

   บินเอมิเรตส์(EK) เจา้หนา้ที�จากบริษทัฯจะคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

28 ธ.ค. 62 ดูไบ – ซูริค- กรุงเบิร์น-เมืองอนิเทอลาเค้น 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบโดย สายการบินเอมิเรตส์เที�ยวบินที�EK385 

04.45 น. แวะเปลี�ยนเครื�องที�นครดูไบ 

08.30 น. เดินทางต่อสู่ เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์โดย สายการบินเอมิเรตส์เที�ยวบินที�EK087 

12.25 น. ถึงสนามบินซูริคหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย เปลียนการเดินทางเป็นรถปรับ 

   อากาศ เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (ระยะทาง 129 กิโลเมตร) พกัผอ่นระหวา่งการเดินทาง 

บ่าย  เที�ยวชม กรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวติเซอร์แลนด ์ถ่ายรูปกบั หอนาฬิกาไซท์กลอ็คเค่นทาร์ม 

   ที�จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุก๊ตากลที�จะเคลื�อนไหวประกอบ นาํท่านถ่ายรูปกบัอาคาร 

   รัฐสภา, สะพานขา้มแม่นํ�าอาเร่ชม บ่อหมีสีนํ�าตาลสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์นถ่ายรูปคู่กบัหมี 

   สีนํ�าตาลขนาดใหญ่ เมืองเบิร์นไดรั้บการขึ�นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เนื�องจากมีอาคารโบราณ 

   สาํคญัเก่าแก่สไตลบ์าร็อคต่างๆมากมายและดูแลรักษาไวอ้ยา่งดีเยี�ยมสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ 

   เมืองอนิเทอลาเค้น (INTERLAKEN) ระยะทาง 57 กม ถึงเมือง อนิเทอลาเก้น อิสระใหท้่าน 

   เดินเล่นพกัผอ่นและชื�นชมบรรยากาศของตวัเมือง ที�มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมืองมีสวนดอกไมเ้ล็กๆ 

   สร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทั�งมีอาคารคาสิโนคูซาล อายกุวา่ 100 ปี ที�งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที� 

   โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย หรือ ช้อปปิ� งสินค้าคุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกา 



   ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงคฯ์ลฯตามอธัยาศยั 

คํ�า  บริการอาหารมื�อคํ�า ณ.ภตัตาคาร 

   โรงแรมที�พกัCITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

29 ธ.ค. 62 เมืองอนิเทอลาเค้น-ยอดเขา กรินเดลวาลด์เฟียส –เมืองลูเซิร์น 

07.00 น. บริการอาหารมือเชา้ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านขึ�นรถไฟสู่ ยอดเขา กรินเดลวาลด์เฟียส (Grindelwald First)หนึ�งในยอดเขายอดนิยมที� 

   มีความสวยงามแห่งหนึ�งในสวสิ ยอดเขานี�  มีความสูง 2,168 เมตรจากระดบันํ�าทะเล ซึ� งบนยอดเขา 

   จะมีกิจกรรมสาํหรับนกัท่องเที�ยวอาทิเช่น การเดินชมววิสวยๆ จากหนา้ผาFirst Cliff Walkยงัมี 

   เส้นทางเดินเขาเพื�อชมววิสวยๆ อีกมากมายหลายเส้นทางใหท้่านตื�นเตน้กบัการเดินชมววิลอยฟ้า 

   เหนือปุยหิมะ อิสระใหท้่านเพลินเพลินกบัการเล่นที�ลานหิมะเปิดโล่ง 

   *** หมายเหตุการขึ�นท่องเที�ยวยอดเขา ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศในวันนั�น หากไม่สามารถขึ�นได้ 

   นื�องจากสภาพอากาศ ที�ไม่อํานวย ทาง บริษทัฯ จะปรับเปลี�ยนสถานที�ท่องเที�ยวเพื�อให้เหมาะสม 

   กบัสภาพเส้นทางและอากาศ  

เที�ยง  บริการอาหารมื�อเที�ยง ณ. Botta Restaurant 

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Lucerne)ระยะทาง  87กิโลเมตรเพื�อนาํท่านชม เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 

   เมืองท่องเที�ยวอนัดบัหนึ�งของสวสิ ถ่ายรูปกบั อนุสาวรียสิ์งโต ให้ 

   ท่านอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์น ที�ไดชื้�อวา่ถูกถ่ายรูปมาก 

   ที�สุด รวมทั�ง สะพานไม ้สัญลกัษณ์เมืองลูเซิร์นและเลือกซื�อของ 

   ที�ระลึก สินคา้คุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกาดงั ช็อคโกแลต 

   มีดพบัของทหารสวสิ ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

คํ�า  อิสระอาหารคํ�า 

ที�พกั  LUZERNERHOF HOTEL หรือเทยีบเท่า 

30ธ.ค.62 ลูเซิร์น-Fox Twon Outlet – เมืองโคโม่  

07.00 น. บริการอาหารมื�อเชา้ ณ.หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 

08.00 น. ท่านเดินทางสู่ FoxTown Outlet สวรรคส์าํหรับนกัชอ้ป 

   ซึ� งตั�งอยูที่�เมืองแมนดริสสิโย(Mendrisio Ticino) เชิญท่าน 

   เดินเล่น-ชอ้ปปิ� ง ณ เอา๊ทเ์ลทใหญ่ซึ�งเป็นศูนยร์วมร้านคา้ 

   กวา่ 130 ร้าน และสินคา้คุณภาพดี อาทิเช่น ของใชใ้น 

   ครัวเรือน, ผลิตภณัฑเ์ครื�องหนงัอิตาลี, รองเทา้ กระเป๋า 

   อุปกรณ์กีฬา แฟชั�นแบรนดแ์นมชื�อดงัอาทิ เช่น Adidas, 

   Burberry, Calvin Klein, Diesel, D&G, DIOR, Ferrari, GEOX,GUCCI,Guess,HUGO,BOSS, 



   Lacoste, LEE, Levis, Lindt Chocolate, NIKE, POLO, Prada, Quiksilver, Ferragamo, Samsonite, 

   Swatch, The North Face, Timberland, Tommy Hilfliger, Yves Saint Laurantและอื�นๆอีก 

   มากมาย ราคาจากโรงงานและยงัใหส่้วนลดจาก 30% ถึง 70% อีกดว้ย ใหเ้วลาไดอิ้สระชอ้ปปิ� งจุใจ 

เที�ยง  อิสระอาหารกลางวนัเพื�อสะดวกกบัการชอ้ปปิ� ง 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ Comoระยะทาง 15 กิโล ให ้

ท่านไดเ้ดินเล่นบริเวณทะเลสาบโคโมซึ�งไดชื้�อวา่เป็น

ทะเลสาบที�สวยงามที�สุดของอิตาลี ในแควน้ลอมบาร์เดีย 

ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขา 

  แอลป์ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง 

ที�ยงัมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝั�งเป็นช่องเขาแคบ

และหนา้ผาที�สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็นกาํแพง

ธรรมชาติที�สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณนี� เทือกเขาแอลป์นั�นมีหิมะปก

คลุมอยูต่ลอดปี จึงทาํใหส้ามารถเล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา จึงเป็นจุดดึงดูงให้ผูค้นจากทั�วโลก

หลั�งไหลมาท่องเที�ยวพกัผอ่นกนัอยา่งไม่ขาดสาย 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคาร  

ที�พกั  Cruise hotel or similar HOTEL หรือเทยีบเท่า 

31 ธ.ค.62 เมืองโคโม่ –ท่าเรือตรอนเคตโต้-เมืองเวนิส 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของที�พกั 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส(Venice Mestre) ระยะทาง 306 กิโลเมตร (3.30 ชม) 

  เมืองเวนิสเมสเตร้ฝั�งแผน่ดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ�นจากการเชื�อม 

  เกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นส่วนหนึ�งของทะเลอาเดรียตริก 

  เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที�ใชค้ลองในการคมนาคมมากที�สุดสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ 

  (Tronchetto)นาํท่านล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย(Venezia) 

  ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที�ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีสมญา 

  นามวา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" 

เที�ยง  อิสระอาหารกลางวนัเพื�อเพลิดเพลินกบัการเดินเล่นถ่ายภาพ 

บ่าย  เดินชมความงามของเกาะเวนิสชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)ที�มีเรื�องราวน่าสนใจใน 

   อดีต เมื�อนกัโทษที�เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอก 

เป็นครั� งสุดทา้ยระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ต่างที�สะพานนี�

นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ จตุัรัสซานมาร์โค (St.Mark’s 

Square) ที�นโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็นห้องนั�งเล่นที�

สวยที�สุดในยโุรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอนั

งดงาม รวมทั�งโบสถซ์านมาร์โค (St.Mark’sBacilica) ที�



มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทนจ์ากนั�นชอ้ปปิ� งสินคา้ของที�ระลึก อาทิเช่น เครื�อง

แกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั�งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที�เปิดใหบ้ริการมาตั�งแต่ปี 

ค.ศ.1720สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่ฝั�งแผน่ดินใหญ่ Venice Mestre 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคาร  

ที�พกั  SMART HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

01 ม.ค. 63 เวโรน่า - เมืองมิลาน 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ.หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA)เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมของยเูนสโก 

   เมืองจุดเริ�มตน้ตาํนานความรักของโรมิโอกบัจูเรียต ตั�งอยูที่�เวโรน่า ประเทศอิตาลี มีขนาด 

   รองลงมาจากเวนิสและยงัไดรั้บสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิ�งก่อสร้าง 

   จากสมยัโรมนัไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบนาํท่านถ่ายภาพ 

   ดา้นหนา้ VERONA ARENAโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั 

   ลกัษณะเหมือนโคลอสเซี�ยมที�กรุงโรมแต่ขนาดเล็กกวา่ 

   นอกจากนี� เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ที�มีเรื�องราวความรัก 

   ระหวา่งหนุ่มสาวของสองตระกลูผูย้ิ�งใหญ่ มองตากิว(โรมิโอ) 

   และ คาปูเล็ต(จูเลียต) เมื�อ วลิเลี�ยมเชคสเปียร์ เอาเรื�องราวของ 

   โรมิโอกบัจูเลียต มาเขียนเป็นบทละครเวทีที�มีชื�อเสียง จึงทาํให ้

   ตาํนานของ โรมีโอกบัจูเลียต และเมืองเวโรนา จึงโด่งดงัมาก 

   ขึ�นและดึงดูดใหน้กัท่องเที�ยวเดินทางมาเยือนเมืองเวโรน่าเพิ�ม 

   มากขึ�นนาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ บา้นของจูเลียต(CASA DI  

   GIULIETTA) บา้นเลขที�27 ถนนVIA CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึ� งแทจ้ริงแลว้บา้น 

   หลงันี� เคยเป็นของตระกลู CAPPELLO เป็นความบงัเอิญที�ชื�อตระกลูคลา้ย กบัตระกลู CAPULET  

   ของจูเลียตแต่ดว้ยความที�กระแสของละครเวทีดงั นกัท่องเที�ยวจึงอินกบัเรื�องราวของโรมิโอกบั 

   จูเรียต บา้นหลงันี�สร้างขึ�นตั�งแต่ศตวรรษที� 13 และไดท้าํการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที� 20 โดย 

   เพิ�มระเบียงซึ� งเป็นที�ที�โรมิโอสารภาพรักกบัจูเลียตในบทประพนัธ์ อีกทั�งยงัเป็นเหตุผลหนึ�งที� 

   ทาํใหห้ญิงสาวจากทั�วโลกพากนัมายนืที�ริมระเบียงแห่งนี�  และดื�มดํ�ากบับรรยากาศที�เขียนขึ�นเมื�อ 

   หลายร้อยปีก่อนเพื�อจินตนาการถึงชายหนุ่มที�ชื�อโรมิโอ 

เที�ยง  บริการอาหารเที�ยง ณ. ภัตตาคาร   

บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน(MILAN) เดินทางประมาณ 3 ชม เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที�สาํคญั

ของอิตาลี  เมืองที�ขึ�นชื�อวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั�น   

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคาร  

ที�พกั  HOLIDAY INN LINATE HOTEL หรือเทยีบเท่า 



02 ม.ค.63 มิลาน –โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน-แกลเลอเรียวคิตอริโอ เอมานูเอล2 –สนามบิน 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของที�พกั 

08.00 น. นาํท่านถ่ายรูป โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิค 

   ที�หรูหรา และใชเ้วลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ�มสร้างตั�งแต่ปี ค.ศ.1386 และที�น่าทึ�งของ 

   โบสถก์็คือการตกแต่งประดบัประดาที�เนน้ความหรูหราอยา่งเตม็ที�โดยเฉพาะรูปปั� นรอบตวัอาคาร 

   มีจาํนวนกวา่ 3,000 ชิ�น ขวามือของโบสถมี์อาคารทรงกากบาทหลงัหนึ�ง และหลงัคามุงดว้ย 

   กระเบื�องโปร่งใส เรียกกนัวา่ “อาเขต” สร้างขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แก่กษตัริย ์วคิเตอร์เอมมานูเอลที� 2  

   ปฐมกษตัริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ 

เที�ยง  อิสระอาหารกลางวนัเพื�อสะดวกกบัการชอ้ปปิ� ง 

บ่าย  อิสระชอ้ปปิ� งภายในอาคารแกลเลอเรียวคิตอริโอ เอมานูเอล2 (Galleria Vittorio Emmanuele II) 

  แหล่งชอ้ปปิ� งที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก มีชื�อเรียกเล่นๆวา่เป็น หอ้งนั�งเล่นของเมืองมิลาน 

  เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนด์เนมชั�นนาํระดบัโลกแลว้ ยงัมีร้านกาแฟที�เรียกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ 

  คาเฟ่ ที�ท่านสามารถนั�งจิบกาแฟชมบรรยากาศการเดินชอ้ปปิ� งของผูค้นที�มีมากนัอยา่งไม่ขาดสาย 

  หรือหากท่านไม่ตอ้งการชอ้ปปิ� งหรือนั�งกินกาแฟ ท่านก็สามารถเดินชมความงดงามของอาคาร 

  หลงันี�ได ้อิสระใหท้่านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน 

21.35  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพโดย สายการบิน อมิิเรต เที�ยวบินที� EK092 

 

03 ม.ค.63 ดูไบ-กรุงเทพฯ 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบแวะเปลี�ยนเครื�อง 

09.30น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน อมิิเรต เที�ยวบินที�EK372 

18.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาย 

 

*********************************** 

โปรแกรมSwitzerland-Italy ,  27 ธันวาคม-03 มกราคม 2563 
รายละเอยีด ราคา 

ผู้ใหญ่(พกัหอ้งคู่ )  ราคาต่อท่าน 64,500 บาท 

เด็กอาย3ุ-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 55,900 บาท 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 13,500 บาท 

**** หมายเหตุ : 15 ท่าน ยนืยนั การเดนิทาง  



 อตัราค่าบริการไม่รวมค่าทปิ 60EURO ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง // ทิปจ่าย วนัแรกเมื�อ

เดินทางถึงประเทศสวสิเซอร์แลนด ์

 ค่าวซ่ีา ท่านละ 3800 บาท 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด นํ�าหนกัไม่เกิน 30กก. 

 กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

ค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินอิมิเรต เส้นทาง กรุงเทพ-ซูริค-มิลาน-กรุงเทพ // (ค่า

ตั�วเครื�องบิน จะทาํการออกใบเสร็จรับเงิน แยกจากค่าทวัร์ เนื�องการเป็นการรับบริการการจองใหผู้เ้ดินทาง) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ�ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมที�พกัตามที�ระบุในโปรแกรม ทั�งสิ�น 5 คืน 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

2,000,000 บาท// ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุในรายการ , ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 เจา้หนา้ที� (หวัหนา้ทวัร์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 ค่าทปิ 70 ยูโร ตามที�แจ้งไว้ด้านบน  

 ค่าวซ่ีา  

 

ขั�นตอนการ จองทวัร์ 

1. ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อม ชาํระมดัจาํท่านละ 25,000 บาท  // กรุณาแจง้ สถานที� เพื�อการส่ง Invoice 

เรียกเก็บเงินมดัจาํ // ขอท่าน ตรวจสอบจาํนวนที� นั�ง ณ.วนัที�จะจองอีกครั� งวา่ที�นั�งยงัวา่งพอหรือไม่ 

2. วนั เวลา สถานที�เพื�อการยื�นวีซ่า จะแจง้อีกครั� งหลงัจาก ไดคิ้วนดัจากสถานรับคาํร้อง  

3. การชาํระเงินเตม็ จะเรียกเก็บ ก่อนการเดินทาง 20 วนั 

4. กรณี ที�ออกตั�วเครื�องบินแลว้ หรือ ชาํระเงินเตม็แลว้ และไม่สามารถเดินทางได ้ จะทาํการคืนเงินไดเ้ฉพาะ

ค่าทวัร์ บางส่วน ที�ยงัไม่ไดช้าํระ   *** โดยตั�วเครื�องบินและค่าวซ่ีา ไม่สามารถ คืนเงินได ้

5. การคืนเงินค่าทวัร์เท่าที�สามารถคืนได ้ จะคืน ภายใน 7-10 วนันบัจากวนัที�ท่าน ยื�นยนัยกเลิกการเดินทาง 

แน่นอนมาทาง E-mail  

6. กรณีที�ท่านโดนปฏิเสธ วซ่ีา  



 ค่าวซ่ีา จะไม่ไดรั้บการคืน (เนื�องจากการยื�นวซ่ีาค่าวซ่ีาจะตอ้งชาํระทนัที วนัที�ยื�นเอกสาร ฉะนั�นผล

การพิจารณาโดยสถานทูต จะไม่มีผลกบัการคืนเงินค่าวซ่ีา และ บริษทัทวัร์จะไม่สามารถยนืยนัผลการ

พิจารณาจากสถานทูตได ้  เนื�องจากบริษทัทวัร์เป็นเพียงผูใ้ห ้ บริการเตรียมเอกสารเพื�อนาํเขา้สถาน

รับคาํร้องและดูแลวนัที�ท่านเดินทางไปสถานรับคาํร้องเท่านั�น 

 กรณีวซ่ีาถูกปฏิเสธ หลงัวนัที�ออกตั�วเครื�องบินแลว้ *** ค่าตั�วเครื�องบินจะไดรั้บการคืนหรือไม่ขึ�นอยู่

กบัการสายการบิน โดยจะแจง้ใหท้ราบหลงัสายการบินแจง้ผลวา่สามารถคืนค่าตั�วไดห้รือไม่ 

 

การติดต่อเพื�อขอจองทวัร์หรือ สอบถามเพิ�มเติม สามารถติดต่อไดที้� …………………….. 
 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหต ุหมายเหตุ

  

หมายเหตุ 

 ราคาที�แจง้ไวนี้� คิดจากราคาเงินสดและอาจเปลี�ยนแปลงไดท้ั�งนี� ขึ�นอยูก่บัราคาของสายการบิน, 

โรงแรมอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศก่อนการเดินทางและจาํนวนผูร่้วมเดินทางจริง 

 กรณีเกิดเหตุการณ์ที�ไม่สามารถควบคุมไดอ้าทิการจลาจล  / ภยัทางธรรมชาติขอขงวนสิทธิ� ในการ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางหรือปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม 
 

 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ 20,000 บาทพร้อมกบัเตรียม

เอกสารยื�นวซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้(ใชเ้วลาขอ  วซ่ีาไม่ตํ�ากวา่ 14 วนัทาํการ)  

2. เนื�องจากการยื�นวีซ่าเป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที�ยวควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที�บริษทัฯกาํหนดและควร

เตรียมเอกสารใหท้นัทีในกรณีที�เอกสารไม่ครบเพื�อประโยชน์ในการขออนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูตฯ 

3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื�นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยื�นวีซ่า

กรุ๊ป และท่านจะต้องไปดําเนินการยื�นวีซ่าด้วยตวัท่านเองที�สถานทูตนั�นๆ  โดยที�ทางบริษัทฯจะจัดเตรียม

เจา้หนา้ที�คอยดูแลท่านที�สถานทูตฯ 



4. การชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมค่า

ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนกาํหนดเนื�องจากทางบริษทัตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�พกัและตั�วเครื�องบินมิฉะนั�น

จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

 1. การอนุมติัวีซ่าเป็นอภิสิทธิ� ของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�บริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น เงินค่าสมคัรยื�นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ 

หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื�นไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ� ที�จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

2. กรณีที�ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื�องจากผูเ้ดินทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื�นให้กับท่าน เนื�องจากเป็นค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ�นโดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดิน 

      ทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอายุ 

 1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  

3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบนํ� า ซึ� งขึ� นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ

แตกต่างกนัดว้ย  

 

ข้อความ 



ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพร้อมทั�งการสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั�งนี�ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ,  อนั

เนื�องจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต 

รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ� งอยู่

เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวทั�งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงื�อนไขที�บริษทัฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที�

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ�งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี�ยนแปลง

ไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื�อความเหมาะสม 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 

ใช้เวลายื�นประมาณ 14 วนัทาํการ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืสําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

           ต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านที�มีหนงัสือเดินทางเล่ม  

           เก่า กรุณานาํมาประกอบการยื�นวซ่ีาดว้ย เพื�อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จาํนวน 3 ใบ    (ใชรู้ปสีพื�นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , 

สติ�กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื�องประดบั) และกรุณาเขียนชื�อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตรหรือ สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี�ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน เป็น สเตทเม้นจากธนาคารของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอด



ล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัหรือเพิ�ม หนงัสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE)กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการใส่ชื�อ

ของแต่ละสถานฑูต ยื�นขอจากธนาคารใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน

ในบางกรณี) 

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านั�น)กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY 

CONCERNแทนการใส่ชื�อของแต่ละสถานฑูตกรณีเป็นพนักงาน หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, 

เงินเดือน, วนัเริ�มทาํงาน 

     กรณเีจ้าของกจิการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน(กรณีเป็นหุน้ส่วนตอ้งมีลายเซ็นตมี์ผูมี้อาํนาจ) พร้อมทั�ง เซ็นชื�อรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายสุาํเนา

ไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่

6. กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง จะตอ้งไปทาํหนงัสือยนิยอมให้

เดินทางไปต่างประเทศจากอาํเภอหรือเขตที�ท่านอยู ่ โดยระบุชื�อผูที้�เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของบิ

ดาร/มารดา กรณเีด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูน้ั�น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั�งบนัทึกการหยา่ซึ� งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของ

ผูอื้�น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั�น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

7. กรณสีมรสแล้ว สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) 

8. กรณเีป็นผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ�นไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทยส์าํหรับ

ผูสู้งอายไุม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

9. เอกสารที�เป็นสําเนาต้องเซ็นชื�อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

  

 

 

 


