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ก ำหนดเดนิทำง : เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2560 

WONDERFUL EUROPE 

ท่องสวสิเซอร์แลนด์ - อติำล ี7 วนั 4 คนื 
น้อมร ำลกึถึงทีม่ำแห่งพระอจัฉริยภำพ 

 ย้อนร ำลกึ สัมผัสถิ่นทีป่ระทบัเมือ่ทรงพระเยำว์ ณ เมอืงโลซำนน์ เมอืงแห่งควำมทรงจ ำอนัสง่ำงำมของชำวไทย 
 ปรำสำทชิลยอง สัญลกัษณ์กำรท่องเทีย่วของสวสิ ริมทะเลสำบเจนีวำทีส่วยงำมรำวภำพวำด 
 ลูเซิร์น เมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ะพำนไม้ชำเปล 
 น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำสู่ ยอดเขำทติลสิ หน่ึงในยอดเขำทีส่วยทีสุ่ดของสวสิเซอร์แลนด์ 
 ชมมหำวหิำรดูโอโม่แห่งลำน ทีม่คีวำมงดงำมและยิง่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก 
 ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมส์ช่ือดัง แกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มำนูเอล 
 บินตรงสู่ซูริค โดยกำรบินไทย สะสมไมล์กบั ROP. ได้ 50% 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

56,900.- 
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วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – ซูริค (สวสิเซอร์แลนด์) – เบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซำนน์ 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินเมืองซูริค โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง 20 นาที)  

06.55 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทางธุรกิจ 
และวฒันธรรม รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางธนาคาร การเงินของโลก น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมือง และพิธีการทางศุลกากร 

 น าท่านเดาทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) นครหลวงอนังามสง่าของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอนัล ้าค่าท่ีถ่ายทอดและไดรั้บการอนุรักษม์าสู่ปัจจุบนั องคก์ารยเูนสโก้
ประกาศให้ส่วนหน่ึงของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็นประตู
โบราณตั้งคร่อมอยู่คร่ึงถนน โบสถแ์ละย่านเมืองเก่าท่ีมีร้านคา้เรียงราย ผ่านชมน ้ าพุท่ีตั้งอยู่กลางถนนเป็น
ระยะๆ แสนสวยงาม 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสงบริมทะเลสาบเจนีวา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 

นาที) น าชม ปรำสำทชิลยอง (Chateau De Chillon) (ดา้นนอก) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงามท่ีสุดของมองเทรอซ์ ถึงแมป้ราสาทแห่งน้ีจะไม่ใหญ่โตนกั แต่ถือเป็น
สญัลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โลซำนน์ (Lausanne) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิส และเป็นเมืองท่ี
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอภิเษกสมรสกบัหม่อมสังวาลย ์และยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมดว้ยพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันาฯ และ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล ไดเ้สดจ็มาประทบั และทรงศึกษาเม่ือคร้ังเยาววว์ยัอีกดว้ย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม โลซำนน์ – ลูเซิร์น 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  วิลล่ำวัฒนำ (Villa Vadhana) บ้านเช่าบนลาดเนินเขาเหนือฝ่ังทะเลสาบเลอมอง ท่ีเมืองปุยยี (Pully) นอก

เมืองโลซานน์ หันหน้าไปทางทะเลสาบเจนีวา (ทะเลสาบเลม็อง) และมองเห็น เทือกเขาแอลป์ บา้น 3 ชั้น 
ขนาด 13 หอ้งนอน สมเดจ็ยา่ทรงตดัสินพระทยัยา้ยออกจากแฟลตเลขท่ี 16 ถนนทิสโซต ์เขา้มาอยูท่ี่บา้นหลงัน้ี 
ภายหลงัการสละราชสมบติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว และรัฐบาลไดอ้ญัเชิญพระวรวงศ์เธอ 
พระองคเ์จา้อานนัทมหิดล เสดจ็ข้ึนครองสิริราชสมบติั  
ถนนอำวองต์ โพสต์ (Avant Poste) แฟลตเลขท่ี 19 เป็นท่ีท่ีสมเด็จย่าประทับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2493 หลังจาก
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงราชาภิเษกกบัสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  
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 ทะเลสำบเลม็อง (Lac Leman) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัภูมิพล อดุลยเดช ทรงเรือใบและกรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีชาวสวิสนิยม
ในช่วงฤดูร้อน และเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามมากฝ่ังตรงขา้มจะมองเห็นเทือกเขาแอลป์  
โรงแรมโบริวำจ (Beau-Rivage Palace) โรงแรมริมทะเลสาบเลม็องท่ีหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวิส เป็น
โรงแรมท่ีสมเดจ็พระบรมราชชนกชนนีเคยเสดจ็มาประทบัหลงัพิธีอภิเษกสมรส เม่ือปี ค.ศ. 2463 
ศำลำไทย  (Le Pavillon Thailandais) ตั้ งอยู่ในสวนสาธารณะเดอน็องตู สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี 
น ้ำพุรูปป้ันลิง 3 ตัว (Three Wise Monkey) ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ซ่ึงหมายถึง ปิดตาปิดหูปิดปากจากการท าชัว่ 
อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์
เอกอล นูแวล เดอ ลำ ซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) โรงเรียนท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัอานนัทมหิดลทรงเขา้เรียนชั้น 2 และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเขา้เรียนชั้น
อนุบาล 
มหำวิทยำลัยโลซำนน์ (Lausanne University) ทั้งสองพระองคเ์ลือกเรียนสายศิลป์ภาษาละตินและภาษาองักฤษ 
มีภาษาเยอรมนัเป็นภาคบงัคับ และหลงัจากนั้น รัชกาลท่ี 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรง
เลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ (ต่อมาเม่ือหลงัทรงครองราชสมบติัแลว้ไดเ้ปล่ียนเป็นสาขาวิชากฎหมาย 
รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพ่ือความเหมาะสมกับพระราชภารกิจแห่งพระมหากษัตริย์) ปัจจุบัน
มหาวิทยาลยัโลซานนย์า้ยออกไปนอกเมืองแลว้ พ้ืนท่ีน้ีจึงเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองท่ีไดช่ื้อว่า เป็นหลงัคา

แห่งทวีปยโุรป (The Roof of Europe) เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ย
สลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม      
น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล  (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ท่ี เก่าท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็น
สญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลเูซิร์นเลยทีเดียว จากนั้น แวะถ่ายรูปกบั อนุสำวรีย์สิงโตหิน (The Lion 
Monument) ท่ีแกะสลกัอยู่บนหนา้ผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่
โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหาร สวิตฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม GRAND HOTEL EUROPE, LUCERN หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี  ลูเซิร์น – แองเกลิเบิร์ก – น่ังกระเช้ำสู่ยอดเขำทิตลสิ – มลิำน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่  

ยอดเขำทิตลิส (Titlis) ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีช่ือเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด ์ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ
ตลอดปี มีระดบัความสูง 10,000 ฟิตจากระดบัน ้ าทะเล ณ บนยอดเขาทิตลิส สัมผสักบัทศันียภาพอนังดงาม
ของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและบรรยากาศท่ีสดช่ืน เกบ็ภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนละลานตา   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำทิตลิส 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลำน (Milan) ประเทศอิตาลี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองใหญ่
เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช่ื้อวา่เป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชั้น
น าของโลกอีกเมืองหน่ึง เช่นเดียวกบัปารีส และนิวยอร์ค อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลี
อีกดว้ย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL NH MILAN หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ   มลิำน – เวโรน่ำ – จตุรัสเออร์เบ – โรมนัอำรีน่ำ – บ้ำนของจูเลยีต – มลิำน – มหำวหิำรดูโอโม่แห่งมลิำน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเวโรน่ำ (Verona) เมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ือง “โรมิโอและจูเลียต” 

ของ วิลเล่ียม เชกส์เปียร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) น าท่านเดินชม ย่ำนเมืองเก่ำ ท่ียงัคง
สภาพบา้นเรือนแบบโบราณสู่ จตุรัส เออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ เก่าของตระกลูท่ีเคยปกครองเวโรน่า 
ผา่นชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ โรมนัอำรีน่ำ สนามกีฬากลางแจง้สมยัโรมนั น าชมภายนอก บ้ำนของจูเลยีต 
ปัจจุบนัหนา้บา้นของจูเลียตคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่ โดยมีโรมิโอมาคอย
เฝ้าขอความรักอยู่ดา้นล่าง บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ ป้ันโดย N. Costantini ว่ากนัว่า ใครอยาก
สมหวงัในเร่ืองความรักใหไ้ปจบัท่ีหนา้อกของจูเลียต  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบั มิลำน น าชม มหำวหิำรดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารน้ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค ท่ีถือวา่มีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กวา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี 
ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 
2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกบัการช้
อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็ม
มำนูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากดา้น
ในซ่ึงเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL NH MILAN หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก   มลิำน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินมิลำโน มัลเพนซำ กรุงมิลำน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 
14.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 50 นาที) 

วนัที่เจด็  เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ 

05.55 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ข้อควรทรำบ :  
 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตั๋ว 

เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

อตัรำค่ำบริกำร   

ก ำหนดกำรดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

15-21 พฤษภำคม 2560 56,900.- 56,900.- 54,900.- 52,900.- 11,900.- 
17-23 มิถุนำยน 2560 56,900.- 56,900.- 54,900.- 52,900.- 11,900.- 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเท่ียว (ยื่นสถานฑตูสวิสเซอร์แลนด)์ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 หวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟทดี์เลย ์

ทุกๆ 8 ชัว่โมง จ่าย 4,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร     
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 8 วนั = 16 ยโูร     
เงือ่นไขกำรเดินทำง 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตั๋วท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางต้องรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำในประเทศกลุ่มเชงเก้น 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมำยืน่เอกสำรด้วยตนเอง  เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 
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 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว หรือ 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊ก 
เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ำยไม่เกนิ 1 เดอืน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการท างาน– หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาให้ใชห้นงัสือรับรองจาก
ทางสถาบนั (เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน–STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบญัชีขั้นต ่า 100,000 บาท), หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
(BANK GUARANTEE) สถำนทูตไม่รับพจิำรณำเงนิฝำกบัญชีกระแสรำยวนั 

 กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายให้บุคคลอ่ืน ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใชจ่้าย (เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถ้กูรับรองค่าใชจ่้าย  

 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ ากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ต้องท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมำยเหตุ 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ถึงแมท่้านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดั  หมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

รำยละเอยีดทีต้่องกำรเพือ่กรอกแบบฟอร์มยืน่ขอวีซ่ำท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย)...................................................................................................................................................... 
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 ช่ือ-นำมสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงำน 

(ภำษำไทย)............................................................................................................................................................................. 

 สถำนภำพ   โสด    แต่งงำนจดทะเบียน   แต่งงำนไม่จดทะเบียน  หม้ำย   หย่ำ   อืน่ๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

 วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภำษำองักฤษ)................................................................................................................................................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์มอืถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................................... 

 ช่ือที่ท ำงำน/โรงเรียน (ภำษำองักฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท ำงำน/โรงเรียน (ภำษำอังกฤษ).................................................................................................................................. 

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

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน/โรงเรียน......................................................... ต ำแหน่ง (ภำษำองักฤษ).......................................... 

 ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทำงไปด้วย ...............................................................................ควำมสัมพันธ์....................................... 

 ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำยุโรปหรือไม่    ไม่เคย       เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 

 

(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน ส ำคัญมำก) 


