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 TG SUPER PROMOTION 2016 s.11 
แกรนดส์วิส 8 วนั ชมวิวสวยบน 2 ยอดเขาดงั 

จงุฟราวยอรค์-กรอนเนอรแ์กรต แมทเธอรฮ์อรน์ 
แถมเท่ียวเมอืงสวยในป่าด าของเยอรมนั 

แคว้นอลัซาคของฝรัง่เศส  
ซูริก-น ้าตกไรน์-ทะเลสาบทิทิเซ่-สตราสบรูก์-ริควีร-์กอลมาร ์
เบิรน์-อินเทอลาเก้น-ทาสช-์เซอรม์ทั-มงเทรอซ-์ปราสาทชิลยง  

โลซานน์-เจนีวา-ลเูซิรน์ 
 

ก าหนดเดินทาง :27 มี.ค.- 3 เม.ย./30 เม.ย.-7 พ.ค. / 3-10 พ.ค.  
วนัแรก    กรงุเทพฯ  
21.00 น. นัดพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าทีจ่าก 

ทางบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 
วนัท่ีสอง  ซูริก (สวิสฯ) - ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมนั) - สตราสบูรก์ (ฝรัง่เศส) 

00.35 น  บินตรงสู่สนามบินซูริก โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970  
(มอีาหารรอบดกึและอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 

06.55 น เดินทางถึงสนามบินซูริก หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่าน
เดนิทางเขา้สู ่เมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น ้าตกไรน์ ทีม่ขีนาดใหญ่สดุในยุโรป ก่อนเดนิทางขา้มพรมแดน
เขา้สู ่ประเทศเยอรมนั สู ่ทะเลสาบทิทิเซ่ ในเขตป่าด า อนัเป็นอุทยานแห่งชาตทิีส่าํคญัสดุแห่งหนึ่งของ
เยอรมนั 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สูป่ระเทศฝรัง่เศส สู ่เมืองสตราสบูรก์ หนึ่งในเมอืงสาํคญัของฝรัง่เศส

ทีปั่จจุบนัเป็นทีต่ัง้ของสภาแหง่สหภาพยโุรปแห่งทีส่อง นําท่านชมเขตเมอืงเก่าของสตราสบรูก์ ทีม่อีาคาร
สวยงามมากมายตามอย่างฝรัง่เศสโบราณ จนไดร้บัสมญานามวา่ “La Petite France หรอืฝรัง่เศสน้อย” นํา
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ท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารนอเตรอะดาม ทีว่คิเตอร ์ฮโูก นกัประพนัธเ์อกของฝรัง่เศส กล่าวคาํนิยามไวว้่า 
“สวยงาม อลงัการ และละเอยีดอ่อน” 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
  น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม Mercure Palais des Congres Hotel หรอืเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม  สตราสบูรก์-ริควีร-์กอลมาร ์- เบิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ - อินเทอลาเก้น 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสูเ่มืองริควีรเ์มอืงในเสน้ทางสายไวน์แหง่แควน้อลัซาคทีม่ชีื่อเสยีงในฝรัง่เศส นัง่รถผ่านชม

บรเิวณไร่องุ่นทีป่ลกูกนัตามแนวไหล่เขาทีล่ดหลัน่ไปมา ก่อนนําท่านเขา้ไปเดนิเล่นในตวัเมอืงเก่าทีม่ขีนาด
เลก็กะทดัรดั แต่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองกอลมา ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น
เมอืงหลวงของไวน์แห่งแควน้อาลซสั" (Capitale des Vins d'Alsace) นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงใน
การอนุรกัษ์เมอืงใหค้งบรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมอืงเก่าทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้ก่าแก่ 
รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่ อาศยัทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุค
กลางไดอ้ย่างดสีดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมอืงนี้มคีลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามว่า “ลติเติล้ เวนิซ” นําท่าน
ถ่ายรปูกบั มหาวิหารเซน็ตม์ารติ์น ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย  นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สู ่กรงุเบิรน์ นครหลวงของสวสิ 
  นําท่านชมเขตตวัเมอืงเก่า ทีอ่าคารบา้นเรอืนยงัไดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีหมอืน เมื่อหลายรอ้ยปี

ก่อนจนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นหนึ่งในเมอืงมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ถ่ายรปูกบั อาคารรฐัสภาของ
ประเทศ , หอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน ้าตาล บ่อน ้าพโุบราณ ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุง
เบริน์ จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมอืงอินเทอลาเก้น เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่ในหบุเขาระหว่างสองทะเลสาบ ชื่นชม
บรรยากาศทีส่วยงามตลอดการเดนิทาง นําท่านเดนิเล่นและถ่ายรปูกบัถนนสวยใจกลางเมอืง เดนิเล่นชอ้ปป้ิง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี   อินเทอลาเก้น – ยอดเขาจงุฟราว – ทาสช ์– เซอรแ์มท 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นกรินเดอวาลล ์อกีหนึ่งหมูบ่า้นเลก็ทีต่ัง้อยู่เชงิเขาไอเกอร ์1 ใน สามยอดเขาแห่ง
จุงฟราว คอืมอนทช–์ไอเกอร–์จงุฟราว ชื่นชมทศันียภาพทีง่ดงาม น าท่านโดยสารรถไฟไต่เขาขึน้สู ่
หมู่บา้นไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุฟราว หรอืทอป ออฟ ยโุรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิทีอ่งคก์ารยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนใหก้บัความสมบรูณ์ทางธรรมชาตขิอง ธารน ้าแขง็อเลิทรช์ นํา
ท่านขึน้รถไฟไต่เขาลอดใตภู้เขาสู ่ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อทีม่าของสถานีรถไฟทีอ่ยู่สงูทีส่ดุของยโุรป ณ.ความ
สงู 3,454 เมตร นําท่านสมัผสักบั วงัน ้าแขง็หรอืไอซพ์าเลซ ทีข่ดุเจาะลงไปใตธ้ารน้ําแขง็ถงึ 30 เมตร มี
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การตกแต่งตดิไฟสสีนัสวยงาม มแีกะสลกัตุ๊กตาน้ําแขง็ใหท้่านไดถ่้ายรปูคู่ดว้ย นําท่านชมววิสวยจากลานชม
ววิของ สถานีตรวจวดัสภาพอากาศสฟิงค ์ทีค่วามสงูถงึ 3,571 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย         นําท่านเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสูส่ถานีไคลน์ไชเดค็และเปลีย่นรถไฟอกีขบวนสู่ หมู่บา้นเลาเท

อรบ์รนุเน่น อกีหนึ่งหมู่บา้นเลก็ๆ  ก่อนนําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นทาสช ์เมอืง 
รสีอรท์น่ารกั อนัปากประตูสูเ่ซอรม์ทั น าท่านขึน้รถไฟสู่เมืองเซอรม์ทัเมอืงสกรีสีอรท์ทีไ่ดร้บัความนิยมสงู 
เน่ืองจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมม่ใีชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ มเีพยีง
แบตเตอรีแ่ละแรงงานสตัวเ์ท่านัน้ และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็น ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ ทีไ่ดช้ื่อว่า
เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
 น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม DERBY  ZERMATT หรอืเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   เซอรม์ทั – ภเูขาแมทเธอรฮ์อรน์ – ทาสช์ - มงเทรอซ ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดนิสูส่ถานีกรอนเนอรแ์กรตบานห ์เพื่อ นัง่รถไฟไต่เขาช่ืนชมธรรมชาติท่ีสวยงามจากตวั
เมืองเซอรแ์มท สู ่จดุชมวิวกรอนเนอรแ์กรต ทีท่่านจะไดเ้หน็ทศันียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมท
เธอรฮ์อรน์  ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูชมววิอย่างเตม็ที ่จากนัน้นําท่านนัง่รถไฟไต่เขากลบัเมอืงเซอรม์ทั
ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปู-ชอ้ปป้ิงชัว่ครู ่

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย         นําท่าน โดยสารรถไฟจากเมืองเซอรม์ทั สู่ทาสช ์เพื่อโดยสารรถทวัรค์นัเดมิ นัง่รถชมววิทีส่วยงามตลอด

เสน้ทางการเดนิทาง เพื่อเดนิทางสู ่เมือง มงเทรอซ ์นําท่านแวะถ่ายรปูกบั ปราสาทชิลยง ปราสาทยุค
กลางทีเ่ก่าแก่กว่าหนึ่งพนัปี ทีส่รา้งอยู่รมิทะเลสาบเจนวีา  

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม HELVITIE  MONTREUX หรอืเทียบเท่า 

 
วนัท่ีหก   มงเทรอซ ์ -โลซานน์ - เจนีวา - ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโลซานน์ เมอืงที่ตัง้ศาลสูงของประเทศและเมอืงนี้ยงัเคยเป็นเมอืงที่ประทบัของ
สมเดจ็ย่า, สมเดจ็พระพีน่างฯ ลน้เกลา้รชักาลที่ 8 และรชักาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั 
ศาลาไทย ทีส่วยงามตัง้อยู่ในสวนสาธารณะรมิทะเลสาบเจนีวา จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา นํา
ชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก,
กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรปูกบั น ้าพเุจทโด ทีฉ่ีดสายน้ําพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิด
เฉพาะวนัอากาศด)ี และถ่ายรปูกบั นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของเมอืงเจนีวา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองลูเซิรน์ เมอืงรมิทะเลสาบ ที่ไดช้ื่อว่าถูกถ่ายรูปมากทีสุ่ดในสวสิ ใหเ้วลาท่านเดนิ

เล่นถ่ายรูปกบั สะพานไม้ และ อนุสาวรียสิ์งโต สญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริ์น หรอืเดนิเล่นเลอืกซื้อของที่
ระลกึ สนิค้าคุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาหลากหลายยีห่้อ, ชอ็คโกแลต, มดีพบัของทหารสวสิ รองเท้า 
แฟชัน่Bally ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในเวลาช้อปป้ิง  
น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม IBIS STYLE LUCERN หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจด็  ลูเซิรน์ – สนามบินซูริก 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อผ่านขัน้ตอนการทาํคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสารตรวจหนงัสอืเดนิทางเพื่อ
เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

13.15 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 971 บินตรงสู่กรงุเทพฯ (มอีาหารกลางวนัและอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 
 
วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ  
06.10 น.   เดินทางถึงกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

 พกัห้องคู่ท่านละ   77,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ    12,000 บาท 
 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** รายการทวัรน้ี์ ไม่เหมาะส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 4 ปี เน่ืองจากมีการขึ้นยอดเขาสงูเกิน3,000เมตร *** 
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 ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 

จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์

ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการบนิ
ไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะทาํการยื่นวซี่า ซึง่จะทาํการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 
1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่าภาษน้ํีามนัที่
ปรบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้ง
นําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัร
โดยสารและทาํการยื่นวซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทาํการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ // ซรูคิ -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 

 1 ม.ค. 59 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 800 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารส่วนตวั 
*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้ข ึน้ไป)  
 

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

หลกัฐานการยืน่วีซ่าสถานทตูสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

***ย่ืนวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 
หมายเหต ุหา้มมใิหใ้ส่คอนแทคเลนส ์ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนสส์ ีคอนแทค
เลนสบ์ิก๊อายส ์ในระหว่างการทําการจดับนัทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 

 
ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 7-10 วนัทาํการ  

เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูสวติเซอรแ์ลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พาํนกัหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณลีกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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 วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
1. เอกสารสว่นตวั 

* หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนหากมหีนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ใหแ้นบ มาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ 

* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 X 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู  ขนาดของ
ใบหนา้วดัจากศรษีะถงึคาง 3 ซม. (ตวัอยา่งขนาดรปูดา้น
ขวามอื) และฉากหลงัตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ (ไมส่วมแวน่ตา
,ไมส่วมเครือ่งประดบั) 

* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มหมายเลข
โทรศพัทท์ี ่ สามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรบ์า้นเบอรม์อืถอื  
* ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) * ส าเนา

ทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี  

* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี  

* ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
 

2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY 

CONCERN “  

     แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 
 
* พนกังานบรษิทั        : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างาน (เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ)  
ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน  

 

* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั 
(เป็นภาษาองักฤษ 

ตวัจรงิ) ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน 

 

* กรณีเกษยีณอาย ุ  : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
* เจา้ของบรษิทั  : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีน

หา้งหุน้สว่น (คดั 

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่)  
 

* เจา้ของรา้นคา้  : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403  
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* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตวั

จรงิ) ระบรุายไดต้อ่เดอืน พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตวัเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,
ใบเสร็จแสดงการซือ้ขาย,เอกสารการเสยีภาษี 

         
* นกัเรยีน/นกัศกึษา  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบชุัน้เรยีน  
 

หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
 

3. หลกัฐานการเงนิ 

 * ใช ้STATEMENT ตวัจรงิทีอ่อกจากธนาคารบญัชเีงนิฝากแบบออมทรพัย์
เทา่น ัน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตเป็นปจัจบุนั ***สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมดุ
เงนิฝากบญัชฝีากประจ า กระแสรายวนั และ พนัธบตัร ฯลฯ*** 

-กรณีบญัชอีอมทรพัย ์บญัชจีะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไป พรอ้มหนา้บญัชหีนา้
แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของ 

บญัช ี(หากมกีารตอ่เลม่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่ทีต่อ่พรอ้มกบั
ตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั)  

 

 * ในกรณีทีก่ารเงนิสว่นตวัมตีวัเลขเงนิฝากนอ้ยหรอืมผีูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้
สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากของบดิามารดา หรอื พีน่อ้ง และคูส่มรส ตอ้งมเีอกสาร
ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 4 อยา่งดงันี ้
 

1. ใช ้STATEMENT ตวัจรงิทีอ่อกจากธนาคารบญัชเีงนิฝากแบบออมทรัพยเ์ทา่นัน้ 
ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตเป็นปัจจบุนั  
2. หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยระบคุวามสมัพันธ ์
3. หลกัฐานแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น,ใบสตูบิตัร 
4. ส าเนาพาสปอรต์หรอืส าเนาบตัรประชนของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย 

 

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

* เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไป
กบัทา่นใดทา่นหนึง่  

จะตอ้งท า หนงัสอืใหค้วามยนิยอมจากอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่ง
แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ 
ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
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* กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองการปกครองบตุร และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 
 

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

 


