SWITZERLAND GRAND TOUR
สัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามของสวิตเซอร์แลนด์ท่มี ีววิ ทิวทัศน์รายล้อมไปด้วย หุบเขาแสนสุดสวย
เส้นทางท่องเที่ยวสายโบราณ St.Gotthard อุโมงค์ท่ลี กึ ที่สุดในยุโรป
นัง่ รถไฟ Glacier Expressรถไฟด่วนที่วง่ิ ช้าที่สุดในโลก
สัมผัสภูมิประเทศที่งดงามของ เทือกเขาแอลป์
ชมความงดงามของ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท
ชมทัศนี ยภาพอันของ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)
โรงแรมที่พกั ที่มีบรรยากาศกลิน่ อายแบบสวิสแท้ๆ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–เมืองมิลาน (อิตาลี)
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
มิลาน–มหาวิหารดูโอโม–แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล–เมืองโคโม่ –เมืองลูกาโน–เมืองลูเซิร์น
01.10 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย
07.15น.
เดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับ
คณะ พร้ อมบริ การน้ าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นาท่านเดินทางสู่
มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano)จุดศูนย์กลางอันศักดิส์ ทิ ธิ์ มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้ าง
ในปี ค.ศ.1386 มีหลังคายอดเรี ยวแหลม 135 ยอดและมีรูปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปั น้

ทองของพระแม่มาดอนน่า ขนาด 4 เมตรอยู่โดดเด่นเป็ นสง่า อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ชมแกลลอเรี ยวิค
เตอร์ เอ็มมานูเอ็ล(Galleria Vittorio Emanuele II)อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม ชมโรงละครโอเปร่ าลา
สกาล่ า(TeatroallaScala),ชมรู ปปั ้นของลีโอนาโดดาวินชี(Leonardo da Vinci)จิตรกรเอกที่โด่งดัง จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโคโม่ เป็ นเมืองเล็กๆที่มีความงดงาม บ้ านเรื อนปลูกสร้ างในสไตล์ของวิลล่าและบ้ านพักต่างอากาศ ของ
ผู้มีอนั จะกิน สิง่ ที่ดงึ ดูดให้ ผ้ คู นให้ มาที่สถานที่แห่งนี ้ เมืองเล็กๆเมืองหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณริ มฝั่ งของทะเลสาบแสนสวยที่ชื่อ
ว่าทะเลสาบโคโม่

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน เมืองสงบเงียบอยู่ภาคใต้ ของสวิตเซอร์ แลนด์ในเขตรัฐทีชีโน ติดกับทางเหนือของอิตาลี
และใต้ สดุ ของสวิตเซอร์ แลนด์ ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาปใหญ่ ล้ อมรอบด้ วยภูเขาจานวนมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น
ทะเลสาบน ้าแข็งตังอยู
้ ่ระหว่างพรมแดนของสวิตเซอร์ แลนด์ -อิตาลี,ย่านเมืองเก่าอยู่ใจกลางเมืองที่มีลกั ษณะเป็ นจัตรุ ัส
สไตล์เมดิเตอร์ เรเนียนและเป็ นที่ตงของย่
ั้
านการค้ า ,ทะเลสาบลูกาโนที่ถกู ล้ อมรอบด้ วยภูเขามีวิว ทิวทัศน์สวยงาม,มหา
วิหารประจาเมืองลูกาโนและโบสถ์ซานตามาเรี ยเดกลีอนั กีโอลี สัญลักษณ์ประจาเมือง นาท่านเดินทางสู่ FOX TOWN
OUTLET สถานที่ช้อปปิ ง้ ร้ านแบรนด์ดงั ต่างๆ ได้ ครบทุกอย่าง มีให้ เลือกจานวนมาก มีตงแต่
ั ้ สินค้ าแบรนด์แฟชัน่ ราคา
ถู ก จนถึ ง แบรนด์ ห รู ราคาแพงกั น เลย ให้ สามารถเลื อ กซื อ้ ได้ ตามก าลั ง ทรั พ ย์ ข องลู ก ค้ า อาทิ Prada,
Dior,Burberry,Bally, Ferrari Store, Gucci, Valentino,Salvatorre Ferragamo, Yves Saint Lauren,Nike,Adidas
และแบรนด์เนมชื่อดังอื่นๆอีกมากมาย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
สวิสเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL ASTORIA LUZERN หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ลูเซิร์น–เที่ยวชมเมือง–เซนต์ กอ็ ทธาร์ ท–อันเดอร์ แมท–GLACIER EXPRESS TRAIN–เซอร์ แมท–เที่ยวชม
เมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument)มีเวลาให้ ท่านได้ เดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้
ชื่อว่าถูกถ่ายรูปจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ชมสะพานไม้ คาเปล(Kapelbruck)สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเลือกซื ้อของที่
ระลึกสินค้ าคุณภาพดีของสวิตเซอร์ แลนด์อาทินาฬิกาแบรนด์ดงั , ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิสฯลฯ

นาท่านเดินทางโดยใช้ เส้ นทางสายโบราณ “เซนต์ ก็อทธาร์ ท(St. Gotthard)”ที่เป็ นเจ้ าของอุโมงค์ที่ลกึ ที่สดุ ในยุโรปลึก
17 กิโลเมตรรถจะไต่ระดับขึน้ สู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมท่านสามารถพบเห็นธารน ้าแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูง
จนกระทัง่ เข้ าสูเ่ มืองอันเดอร์ แมท (Andermatt) เมืองแห่งขุนเขาและธรรมชาติที่งดงามและยังเป็ นเมืองแห่งสถานีรถไฟ
สายโรแมนติกอย่าง Glacier Express

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์ เพรส(Glacier Express Train) รถไฟด่วนที่วิ่งช้ าที่สดุ ในโลกตลอดระยะทางที่รถไฟ
วิ่งผ่านจะได้ สมั ผัสกับภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ผ่านชมอุโมงค์สะพานและหุบเหวผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน
และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้ นทางสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารน ้าแข็ง เจ้ าของเส้ นทางFurkaOberralpBahnที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์จนกระทัง่ รถไฟเทียบชานชาลาที่เมืองเซอร์ แมท (Zermatt)เมืองที่ไม่
อนุญาตให้ รถยนต์วิ่งและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลกตังอยู
้ ่บนความสูงกว่า 1,620
เมตรหรื อ 5,350 ฟุต เป็ นเจ้ าของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์อิสระให้ ท่านได้ ชมเมือง
ที่มีร้านค้ ามากมายเมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL POLLUX ZERMATTหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เซอร์ แมท–ยอดเขากอร์ เนอร์ กรัท – เมืองทาซ (Tasch) – เมืองมองเทรอซ์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซอร์ แมทสู่ ยอดเขากอร์ เนอร์ กรั ท ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติ
ทิวทัศน์อนั ยิ่งใหญ่สวยงามทังสองข้
้
างทางสูย่ อดเขากอร์ เนอร์ กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่าน
จะได้ พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 12 นาที จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเท
รอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบเจนีวาได้ ชื่อว่าริ เวียร่ าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์
บ้ านเรื อนริ มทะเลสาบ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL EDEN PALACE AU LAC หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า
เช้ า

เขา GLACIER 3000 – เวเว่ ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – เที่ยวชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เขา GLACIER 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมืองที่ตงของสถานี
ั้
กระเช้ าไฟฟ้ าขนาด
ใหญ่ที่จผุ ้ โู ดยสารได้ ถึง 125 คน นาท่านขึ ้นกระเช้ ายักษ์ พร้ อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สูบ่ ริ เวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ ต
หรื อที่ได้ รับการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ ย์(Vevey) ที่แม้ แต่ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีว้ ดู “ชาลีแชลปปลิ ้น ” ยังหลงใหลและได้ อาศัยอยูท่ นี่ ี่
ในบันปลายชี
้
วิต เยี่ยมชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองที่คนไทยรู้ จักดีในสวิตเซอร์ แลนด์ นอกจากเป็ นเมืองที่
ประทับของสมเด็จย่าแล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงสาเร็ จการศึกษาจากเมืองนีอ้ ีกด้ วยเข้ าสู่ เมืองเจนี วา
(Geneva) พันธรัฐที่เล็กที่สดุ ของสวิสตังอยู
้ ร่ ิ มทะเลสาบเจนีวา เมืองที่วา่ กันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิส
เลยนอกจากนโยบายต่างประเทศศาสนาและเป็ นที่ตงของธนาคารจ
ั้
านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา(Lac Laman)และ
นา้ พุจรวด(Jet d’eau) ที่สามารถส่งน ้าขึ ้นท้ องฟ้ าได้ สงู ถึง 140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ (JardinAnglais) ที่สวนอังกฤษ
บ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอ่ เจนีวา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL CROWN PLAZA GENEVA หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เจนีวา–เบิร์น–เที่ยวชมเมืองเก่ า–บ่ อหมีสนี า้ ตาล–หอนาฬิกา–อินเทอลาเก้ น–เที่ยวชมเมือง–ช้ อปปิ ้ ง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งเบิร์น(Bern) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศเป็ นเมืองมรดกโลกอันล ้าค่าที่ถ่ายทอดและได้ รับ
การอนุรักษ์ มาสู่ปัจจุบันกรุ งเบิร์น สร้ างขึน้ ในยุคกลางของยุโรปเพราะฉะนันเมื
้ องหลวงแห่งนีจ้ ึงมีสถาปั ตยกรรมที่มี
เอกลักษณ์ยิ่ง จนกระทัง่ องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ สว่ นหนึง่ ของเมืองเบิร์นเป็ นมรดกโลกนาท่านเดินชมเมืองเก่าแวะชม
บ่ อหมีสีนา้ ตาล(Bear Pit) อันเป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งเบิร์น ชมหอนาฬิ กา (Zytglogge)ที่มีหน้ าปั ดขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นประตูโบราณตังคร่
้ อมอยู่ครึ่ งถนนชมโบสถ์และย่านเมืองเก่า ที่มีร้านค้ าเรี ยงรายอยู่มากมายผ่านชมน ้าพุที่
ตังอยู
้ ก่ ลางถนนเป็ นระยะๆอย่างสวยงามอิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเมืองหลวงอันสวยงามแห่งนี ้

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า
13.30น.
วันที่แปด
05.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken)เมืองสวยในหุบเขา อันตังอยู
้ ่ระหว่างกลางของสองทะเลสาบคือ
ทะเลสาบทรุนน์(Lake Thun)และทะเลสาบเบรี ยนส์ (Brienz)ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมธรรมชาติอนั งดงามเทือกเขา
น้ อยใหญ่ทะเลสาบต่างๆ มีเวลาให้ ทา่ นเดินเล่นเลือกซื ้อสินค้ าชันน
้ าของประเทศสวิสไม่วา่ จะเป็ นนาฬิกา
แบรนด์ดงั เครื่ องประดับต่างๆ หรื อช็อคโกแลตและของที่ระลึกอีกมากมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (**พิเศษ** ลองลิ้มชิมรสกับสวิสฟองดูแท้ ๆ)
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ลูเซิร์น–ซูริค–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินซูริค เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะค านึง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กาหนดวันเดินทาง
09 พ.ย. – 16 พ.ย. 61
16 พ.ย. – 23 พ.ย.
7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. -21 ธ.ค. 61
04 ม.ค. 62 – 11 ม.ค. 62
11 ม.ค.62 – 18 ม.ค. 62

02 พ.ย. – 09 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 -04 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62
ค่ าทัวร์ รวม : เดินทางเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

23 พ.ย. – 30 พ.ย. 61
21 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 61
18 ม.ค. 62 – 25 ม.ค. 62

95,900 บาท
86,900 บาท
81,900 บาท
71,900 บาท
47,900 บาท
16,500 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**
หมายเหตุ : ช่ วงพีเรียตที่มกี ารไฮไลท์ สเี หลืองจะต้ องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท
หมายเหตุ : ช่ วงพีเรียตที่มกี ารไฮไลท์ สีฟ้าเทศกาลปี ใหม่ จะต้ องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ









ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การน ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ค่าภาษีน ้ามันตัว๋ เครื่ องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ ้นภาษีหลังจากที่มีการทาราคา
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจาเป็ นในเรื่ องทิป
สาหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชาระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกาหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ

 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา)และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สาเนาทะเบียนบ้ าน/สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สาเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสาเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายเป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

