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ไฮไลท ์

 ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน มหาวิหารศิลปะโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
 ชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลี  
 ชมความงดงามของทะเลสาบน้้าแข็ง ที่กั้นพรมแดนระหว่างอิตาลีกับสวิสเซอร์แลนด์ 
 ชมปราสาทชิลยอง ปราสาทเก่าแก่กว่า 800 ปี และเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของสวิสเซอร์แลนด์ 
 ชมเมืองเบิร์น เมืองมรดกโลกอันล้้าค่า ที่มีการอนุรักษณ์ไว้จวบจนถึงปัจจุบัน 
 อิสระให้ท่านสัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิด บนยอดเขาทิตลิส 
 บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยัลออร์คิดส์พลัสได้ 50% 
 

 

อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 

69,900.- ก้าหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน 2559 – มีนาคม 2560 
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วนัแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
21.30 น. คณะพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี

เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 
วันที่สอง มิลาน (อิตาลี) –  มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – ลูกาโน่ (สวิสเซอร์แลนด)์ 
00.40 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 11.55 ช่ัวโมง) 
07.35น.  เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองใหญํเป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้ง
  อยูํทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได๎ชื่อวําเป็นหลวงแหํงแฟชั่นช้ันนําของโลกอีกเมืองหนึ่ง เชํนเดียว
  กับปารีส และนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด๎วย นําทํานผํานขั้นตอนการ
  ตรวจคนเข๎าเมือง และพิธีการทางศุลกากร 
 นําทํานชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่

ถือวํามีความใหญํโตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร๎างในปี 1386 แตํกวําจะเสร็จต๎องใช๎เวลากวํา 400 ปี ด๎าน
นอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินอํอนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอํอนจากสมัยตํางๆ กวํา 2,245 
ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอนนําเป็นสงําอยู ํ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย นําทํานเดินทางสูํ เมืองโคโม่ (Como) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ  40 นาที) เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ๎าไหม

ที่มีช่ือเสียงของอิตาลี ชม ทะเลสาบโคโม ่(Lago di Como) ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ล๎อมรอบด๎วย
ภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม๎เขียวชะอุํมหลายจุดบนชายฝ่ังเป็นชํองเขาแคบ และหน๎าผาที่สวยงาม ทางเหนือของ
ทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกําแพงธรรมชาติที่สร๎างฉากหลังอันงดงามอลังการให๎กับ
ดินแดนบริเวณนี้ นําทํานเดินทางสูํ เมืองลูกาโน (Lugano) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหนึ่งเมือง
ทํองเที่ยวที่อยูํในภาคใต๎ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัวเมืองนั้นถูกล๎อมรอบด๎วย
ภูเขาจํานวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยูํริมทะเลสาบ ลูกาโน (Lugano Lake) ทะเลสาบน้ําแข็งที่ตั้งอยูํระหวํางพรมแดน
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลีนั่นเอง ปัจจุบันเมืองลูกาโนได๎กลายเป็นจุดหมายปลายทางด๎านการ
ทํองเที่ยวที่สําคัญในชํวงฤดูร๎อนอันแสนอบอุํน จนสํงผลให๎เมืองเล็กๆแหํงนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด๎วย 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก LUGANO CITY HOTEL, LUGANO หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม  ลูกาโน่ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวันที ่  
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองพักตาก

อากาศที่ได๎รับสมญานามวําเป็น ไขํมุกของริเวียรําแหํงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเปน็ศูนย์กลางของ
การศึกษาวิชาการ โรงแรมที่เลื่องช่ือจนได๎รับความนิยมสูงสุดแหํงหนึ่งของยุโรป  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
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บ่าย นําทํานเข๎าชมความงามของ ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) ปราสาทโบราณอายุกวํา 800 ปี ตั้งอยูํบน
จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทําเลที่งดงามที่สุดของเมืองมองเทรอซ์ ถึงแม๎ปราสาทแหํงนี้จะไมํใหญํโตนัก แตํ
ถือเป็นสัญลักษณ์การทํองเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
   น้าท่านเข้าสู่ที่พัก GOLF RENE CAPT HOTEL, MONTREUX หรือเทียบเท่า 
วันที่สี ่   มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ –  โลซานน์ –  เบิร์น –  ลูเซิร์น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวันที ่

นําทํานเดินทางสู ํเมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ตั้งอยูํริมชายฝ่ังด๎านเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได๎ชื่อวําเป็น“ไขํมุกแหํงริเวียรําสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่
เหมาะแกํการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แล๎วนําทํานเดินทางตํอสูเํมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่
ตั้งอยูํระหวําง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)       อิสระให๎ทาํนได๎สัมผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก  ๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ 
(Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสนํห์โดย
ธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 4 นําชมตัว
เมืองเกําสมัยโบราณ ผํานชมมหาวิทยาลัยแหํงโลซานน์เป็นมหาวิทยาลัยที่เกําแกํแหํงหนึ่งของโลก ได๎รับการ
กํอตั้งมาตั้งแตํปี ค.ศ.1540 ผํานยําน ปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอร์ทเธอดามอันเกําแกํ เริ่มสร๎างเมื่อปี 
ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด๎วย แวะถํายรูปหน๎าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งเดํนเป็นสงําอยูํบนเนินเขา มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย   นําทํานเดินทางสูํ กรุงเบิร์น (Berne) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) นครหลวงอันงามสงําของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ําคําที่ถํายทอดและได๎รับการอนุรักษ์มาสูํปัจจุบัน เบิร์น สร๎าง
ขึ้นในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก๎ ประกาศให๎สํวนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มี
หน๎าปัดขนาดใหญํมีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งครํอมอยูํครึ่งถนน ผํานชม โบสถ์ และยํานเมืองเกําที่มีร๎านค๎า 
เรียงรายมากมาย ผํานชมน้ําพุที่ตั้งอยูํกลางถนนเป็นระยะ ๆ อยํางสวยงาม จากนั้นนําทํานเดินทางสู ํ 

   เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที) 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
    น้าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า   ลูเซิร์น –  แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซินร์น – สะพานไม้ชาเปล –  อนุสาวรีย์สิงโตหิน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวันที ่
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองแองเกลเบิร์ก (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ) เมืองเล็กๆ บนเขาสูง ล๎อมด๎วย

เทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส จากนั้น นําทํานนั่งกระเช๎าโรแตร์ที่หมุนได๎ 
360 องศา เพื่อขึ้นสูํ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีช่ือเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ปกคลุม
ไปด๎วยหิมะตลอดป ี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส 
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บ่าย ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางกลับสู ํลูเซิร์น นําทํานชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม๎ที่
เกําที่สุดในโลก มีอายุหลายร๎อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้น แวะ
ถํายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยูํบนหน๎าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโลํ ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยูํ โดยสร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหาร สวิตฯ ในด๎านความกล๎าหาญ 
ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหวํางการตํอสู๎ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติ
ใหญํ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16  อิสระช๎อปปิ้ง ตามอัธยาศัย 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
   น้าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า 
วันที่หก   ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทํานเดินทางสูํ สนามบินซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ (มีเวลาให๎ทํานได๎ทําคืนภาษี Tax Refund กํอนการเช็คอิน) 

13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง) 

วันที่เจ็ด  เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

05.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
******************************************** 

ข้อควรทราบ :  

 ส้าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท้าการออกต๋ัว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการ     

ก้าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 
พักกับ 2 

ผู้ใหญ่ มีเตียง 
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง 

21 – 27 พฤศจิกายน 2559 69,900.- 69,900.- 68,900.- 67,900.- 14,500.- 

09 – 15 ธันวาคม 2559 75,900.- 75,900.- 74,900.- 73,900.- 15,500.- 

28 ธันวาคม 2559-04 มกราคม 2560  82,900.- 82,900.- 81,900.- 80,900.- 16,500.- 

18 – 24 มกราคม 2560 77,900.- 77,900.- 76,900.- 75,900.- 16,500.- 

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 77,900.- 77,900.- 76,900.- 75,900.- 16,500.- 

22 – 28 มีนาคม 2560 75,900.- 75,900.- 74,900.- 73,900.- 15,500.- 
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อัตรานี้รวม  
 คําต๋ัวเครื่องบินไป–กลับ ช้ันประหยัด (เดินทางไปกลับพร๎อมกรุ๏ปเทํานั้น) เส๎นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 คําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์  
 คํารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พร๎อมคนขับรถ (กฎหมายไมํอนุญาตให๎คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามที่ระบุไว๎ในรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเทํา (ห๎องละ 2-3 ทําน) พร๎อมอาหารเช๎า  
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแตํละประเทศ 
 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด)์ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต๎ท๎องเครื่อง สายการบินอนุญาตทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กก.  
 คําหัวหน๎าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทําน 
 คําประกันสุขภาพระหวํางการเดินทาง คุม๎ครองวงเงินทํานละ 1 ล๎านบาท **พิเศษ ให๎ความคุ๎มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ 

ทุกๆ 8 ช่ัวโมง จําย 4,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม  
 คําดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือคําธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข๎า-ออกเมืองสําหรับคนตํางด๎าว 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท,์ คําซักรีด, คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกวําสายการบินกําหนด  
 คําพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 คําทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร   
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร   
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผ๎ูเดินทางต่ํากวํา 30 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ผ๎ูเดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน

เดินทาง 21 วัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ

ลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอวินาศภัย, การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนข์องผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ชําระมาแล๎ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริง
เทํานั้น เชํน คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน, คําวีซําในกรณีที่ยื่นวีซําแล๎ว และคําวางมัดจําห๎องพกั ฯลฯ 

การส้ารองที่นั่งและช้าระเงิน 
 ยืนยันการส้ารองที่นั่งกับเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง  
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 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทําน 
 ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทํานละ 25,000 บาท 
 ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ทํานละ 10,000 บาท 
 จีน ไต๎หวัน เวียดนาม พมํา กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ทํานละ 5,000 บาท 

 คําทัวร์สํวนที่เหลือทั้งหมด ชําระลํวงหน๎า 45 วันกํอนเดินทาง 
 หากทํานไมํชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลําว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานยกเลกิการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร๎อยแล๎ว เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ๎งไว๎ใน

โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซํา (สําหรับประเทศที่ต๎องทําวีซํา) 
การยกเลิก 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60  วัน  หักเงินคําทัวร์ 50% 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 45 วัน  หักเงินคําทัวร์ 75% 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 30 - วันเดินทาง  หักเงินคําทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทํา Refund ได๎ ผ๎ูเดินทางต๎องรอเงินคํา Refund 
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเทํานั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากทํานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผ๎ูเดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถยื่นขอวีซําได๎ทัน
ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดคาํใช๎จํายเพิ่ม คือคําวีซํา และคําเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเทํานั้น ทั้งนี้ต๎องไมํอยูํใน
เงื่อนไขตั๋วที่ไมํอนุญาตให๎เปลี่ยนช่ือ และไมํอนุญาตให๎คืนบัตรโดยสาร 

 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น  

 หากทํานยกเลิกการเดินทางด๎วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ได๎ออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเก็บคําใช๎จํายของตั๋วที่เกิดขึ้นจริง   

ต๋ัวเครื่องบิน 
 ตั๋วเครื่องบินประเภทโปรโมช่ัน หลังจากออกตั๋วแล๎ว ต๎องเดินทางตามวันที่ระบุในตั๋วเทํานั้น ไมํสามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได๎

ทั้งสิ้น และไมํสามารถคืนตั๋วได๎  
 การจัดที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎  
 คําภาษีสนามบิน, คําภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคําประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ๎ง ณ วันที่ออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นคําใช๎จํายสํวนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอส งวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก 
 ห๎องพักในโรงแรมสํวนใหญํเป็นแบบห๎องคูํ (Twin / Double Room) ประเภทห๎องพักขึ้นอยูํกับการวางรูปแบบของแตํละ

โรงแรม กรณีผ๎ูรํวมเดินทางในคณะของทํานจองห๎องประเภทอื่นๆ อาจทําให๎ไมํได๎ห๎องพักติดกนัตามที่ต๎องการ  
 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให๎มีผ๎ูเข๎าพักใน 1 ห๎องมากที่สุด คือ 3 คนเทํานั้น 
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 โรงแรมสํวนใหญํไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห๎องพักคูํ และเพิ่ม
เตียงเสริมให๎ (Extra Bed)  

 หากโรงแรมไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple Room) หรือไมํมีเตียงเสริมให๎ ทํานจําเป็นต๎องแยกเป็นพักห๎องเดี่ยว และต๎อง
ชําระคําห๎องพักเดี่ยวเพิ่มด๎วย 

 โรงแรมบางแหํงอาจไมํเปิดใช๎เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยูํในแถบอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศจะเปิด
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลตํางๆ เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัวจากราคา
ต๎นทุนที่คิดไว๎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายไปพักเมืองใกล๎เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต๎ท๎องเครื่อง สายการบินอนุญาตทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผ๎ูโดยสารช้ัน Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มได๎ 
 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว๎างxยาวxสูง ไมํเกิน

19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)   
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผ๎ูเดินทางต๎องเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายเอง 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น  
ผ๎ูที่ประสงค์ย่ืนคําร๎องขอวีซํา ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง  เนื่องจากต๎องสแกนลายนิ้วมือและถํายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางสําหรับติดหน๎าวีซําเป็นอยํางน๎อย 2 หน๎า หากมี 
หนังสือเดินทางเลํมเกํา โปรดแนบมาด๎วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซําจากสถานทูตฯ 

 รูปถํายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 ซม. จํานวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน๎าตรงไมํใสํแวํน ไมยํิ้ม ไมํมีรอยขูดขีด รอยแม๏ก 
เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ําหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถํายจากร๎านเทํานั้น  

 หลักฐานสํวนตัว – สําเนาทะเบียนบ๎าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหยําหรือใบมรณะบัตร (กรณีคูํสมรส
เสียชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ๎าม)ี กรณีเป็นเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปีใช๎สําเนาใบสูติบัตร  

 หลักฐานการทํางาน – หนังสือรับรองจากจากหนํวยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ๎าของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน), กรณีเป็นนักศึกษาให๎ใช๎หนังสือรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย๎อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้นท์โดยธนาคารพร๎อมประทับตรา แสดงยอดลําสุดกํอนยื่นวีซํา 
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาท), หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร๎อมระบุช่ือเจ๎าของบัญชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 

 กรณีเจ๎าของบัญชีรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลอื่น ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จําย (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร๎อมระบุช่ือเจ๎าของบัญชี และช่ือผ๎ูถูกรับรองคําใช๎จําย  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีไมํได๎เดินทางพร๎อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต๎องทําหนังสือยินยอมให๎เดินทางไป
ตํางประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ทํานอยู ํ

 กรณีเป็นผ๎ูสูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (คําใช๎จํายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผ๎ูสูงอายุ 
ไมํได๎รวมอยูํในคําบริการ) 

หมายเหตุ 
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการถาวร ถึงแม๎ทํานจะถูก

ปฏิเสธวีซํา สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียม และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ใครํขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด  หมาย

และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน 
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 หากทํานถูกปฏิเสธวีซําจากสถานฑูต ไมํวาํด๎วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได๎พิจารณาแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานต๎อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด๎านบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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รายละเอียดที่ต้องการเพ่ือกรอกแบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................................... ... 

 ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................  

 สถานภาพ  O โสด   O แต่งงานจดทะเบียน  O แต่งงานไม่จดทะเบียน  O หม้าย  O หย่า  O อื่นๆ 

กรณีทํานที่แตํงงานแล๎วไมํวําจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมํกต็าม กรุณากรอกรายละเอียดของคูํสาม-ีภรรยา 

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

 วันเกิดของสาม,ี ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สาม,ี ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... ............................ 

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

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

 ชื่อที่ท้างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท้างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. ..... 

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

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท้างาน/โรงเรียน......................................................... ต้าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ).......................................... 

 ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ.์...................................... 

 ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปหรือไม่   O ไม่เคย      O เคย ระบุวันที่ .......................................รวม......................วัน 

 

(กรุณาแจ๎งข๎อมูลที่สามารถติดตํอทํานได๎โดยสะดวก   
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทําการโทรตรวจสอบข๎อมูลโดยตรงกับทําน ส้าคัญมาก) 

 

 


