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วนัท ี�หน ึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป 

ประเทศไตห้วนั                                             (-/-/-) 
14.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 5น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิ Eva Airways โดยมีเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั5นตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

17.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ Eva Airways 
เที�ยวบนิที� BR068     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพื�อเปล ี�ยนเครื�อง ** 
23.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Eva Airways 

เที�ยวบนิที� BR071 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

      
 

 
 
 
 
 
 
วนัท ี�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา 

เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงชาโมนกิซ ์มงบล็อง ประเทศฝร ั�งเศส - แม่นํ Jาอารฟ์ - 
อนุสาวรยีผ์ูพ้ชิติยอดเขามงบล็อง - สถานกีระเชา้ไฟฟ้าเทเลเฟียลคี เดล ไอกุย ดู มดิ ิ- สถานแีพลน เดล ไอกุย ดู มดิ ิ- 
ยอดเขามงบล็อง - เมอืงเจนวีา - สวนองักฤษ - นาฬกิาดอกไม ้- อนุสาวรยีแ์หง่การรวมชาต ิ- นํ Jาพุเจ็ทโด ้      (-/-/D)      

06.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี
นําทา่นผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชาโมนกิซ ์มงบล็อง (Chamonix Mont-Blanc) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 50 นาท)ี มีชื�อ
ยอ่ที�ใครๆเรยีกกันวา่ "ชาโมนกิซ"์ มชีื�อเลน่วา่ "The White Lady" (La Dame Blanche) หรอื ภเูขาสขีาว เหตมุาจากยอดเขาที�มี
หมิะปกคลมุอยู่ตลอดทั5งปี เป็นเมืองทางทศิตะวันออกของ ประเทศฝร ั�งเศส (France) มีอาณาเขตตดิกับชายแดนประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติาล ีตั5งอยูใ่นแควน้โอแวน โคญแอลป์ (Auvergne Rhone Alpes) เมอืงชาโมนกิซถ์กูลอ้มรอบดว้ย
หบุเขา ซึ�งหนึ�งในยอดเขาที�โดง่ดังที�สดุคือ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) ประกอบไปดว้ยหมู่บา้นเล็กๆทั5งหมด 16 หมู่บา้น 
เมอืงชาโมนกิซแ์บง่เขตแดนกับเมือง Saint Gervais Les Bains และทั5ง 2 เมืองก็ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองที�สูงที�สุดใน
ประเทศฝรั�งเศส หรอื “หลงัคาแหง่ทวปียุโรป” นักท่องเที�ยวจากทั�วทุกมุมโลกมักจะนิยมเดนิทางมาเล่นสกีและพาราไกลดงิ 
(Paragliding) กันที�นี�เป็นจํานวนมาก กลางหมูบ่า้นม ีแมน่ํ Jาอารฟ์ (Arve River) แมนํ่5าสายเล็กๆใสสะอาดที�ไหลผา่นตัวใจกลาง
เมอืงบรรยากาศสวยงามแสนโรแมนตคิจนไดรั้บฉายาวา่ “เมอืงแหง่เทพนยิาย” 
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นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ อนุสาวรยีผ์ูพ้ชิติยอดเขามงบล็อง (Jacques Balmat & Michel Gabriel Paccard 
Statue) เมื�อวันที� 8 สงิหาคม ปี 1786 ไดม้ชีายชาวชาโมนิกซ ์2 คนนามว่า Jacques Balmat และ Michel Gabriel Paccard 
เป็น 2 คนแรกที�พชิติยอดเขามงบล็องไดสํ้าเร็จ และที�จัตุรัสกลางเมืองก็ไดส้รา้งรูปปั5นของ Jacques Balmat ยืนคู่กับ Horace 
Bénédict de Saussure เอาไว ้โดยทั5งคูหั่นหนา้ออกไปทางเทอืกเขาที�อยูไ่กลสดุสายตา Jacques คือชายคนทางซา้ย สว่นคน
ทางขวาที�ถอืไมแ้ละอกีมอืหนึ�งกําลังชี5ไปยังยอดเขาอันไกลโพน้นั5นคอื Horace นักธรรมชาตนิิยมชาวสวติเซอรแ์ลนดท์ี�ตอ้งการ
ศกึษาเกี�ยวกับพชืบนเทอืกเขาแอลป์ ผูท้ี�จา่ยเงนิใหแ้กค่นที�สามารถพชิติยอดเขามงบล็องไดสํ้าเร็จ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้าเทเลเฟียลคี เดล ไอกุย ดู มดิ ิ(Telepherique de l'Aiguille du Midi Station) 
นําทา่น น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าเพื�อเดนิทางขึJนสู ่สถานแีพลน เดล ไอกุย ดู มดิ ิ(Plan de l'Aiguille Station) ที�ระดับความสูง 
2,317 เมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท ีในชว่งที� 1) 
นําทา่นเดนิทางจาก สถานแีพลน เดล ไอกุย ดู มดิ ิ(Plan de l'Aiguille Station) เพื�อ น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าต่อ สู ่สถานไีอ 
กุย ดู มดิ ิ(Aiguille du Midi Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาที ในชว่งที� 2) ที�ความสูง 3,777 เมตร ใหท้่านได ้
ตื�นเตน้หวาดเสยีวกับการยนืบนกระจกใสยื�นออกไปจากหนา้ผาที�สงูกวา่ 1,000 เมตร (A Step Into The Void) หรอื เลอืกขึ5นลฟิต์
ไปยังบนจดุสงูสดุของ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) ตั5งอยูบ่รเิวณพรมแดนระหวา่งประเทศฝรั�งเศสกับประเทศอติาลี เป็น
ยอดเขาที�สงูที�สดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามสงู 4,807 เมตร ทั5ง "มงบล็อง" และ "มอนเตเบยีนโก" ตา่งมีความหมายว่า "ภูเขาสี
ขาว" สภาพทั�วไปของยอดเขามรีอ่งรอยการกดัเซาะของธารนํ5าแข็ง ยอดเขามงบล็องมรีปูรา่งยอดขรขุระ เพราะเกดิจากการโกง่ตัว
ของแผน่เปลอืกโลก 2 แผน่คอื แผน่แอฟรกิากับแผน่ยเูรเชยี แตห่นิบรเิวณที�โกง่ตัวกลับเป็นหนิทรายกับหนิปนู ยอดเขาสงูบรเิวณ
เทอืกเขาแอลป์จงึสกึกรอ่นไดง้่าย จงึเป็นสาเหตใุหย้อดเขามงบล็องก็มยีอดแหลมขรขุระ เพราะโดนสภาพอากาศและธารนํ5าแข็ง
กัดกรอ่นมาเป็นเวลานานหลายลา้นปี สภาพภมูอิากาศของยอดเขามงบล็องเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียน บนยอดมหีมิะปกคลมุตลอด
ทั5งปี เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตทิี�สําคัญของอติาลแีละฝรั�งเศส ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดนิทางลงจากยอดเขา ** 
การเดนิทางขึJนสูย่อดเขามงบล็อง และ สถานที ี�ข ึJนไปถงึ อาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึJนอยูก่บัสถานการณ์ 
และ สภาพภมูอิากาศเป็นสาํคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึJนชม ยอดเขาได ้หรอื ไม่สามารถขึJนไปถงึสถานที ี�สูงท ี�สุดได ้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 
เน ื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัJงหมด ท ัJงน ีJทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็น
สาํคญั ** 
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 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 20 นาท)ี เมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสยีงและมี

ความสําคัญมากของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตัวเมืองตั5งอยู่บรเิวณทะเลสาบเจนีวาที�ไหลรวมเขา้กับแม่นํ5า
โรหน์ (Rhone river) และเป็นแหลง่นํ5าจดืที�ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป อีกทั5งเมืองเจนีวา ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมือง
นานาชาต ิ(Global City) เนื�องจากเป็นที�ตั 5งขององคก์รระหว่างชาตสํิาคัญๆ หลายองคก์ร เช่น สํานักงานใหญ่ขององคก์าร
สหประชาชาตปิระจําทวปียโุรป, องคก์ารอนามัยโลก (WHO) , องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากนี5แลว้เมอืงเจนีวายัง
เป็นสถานที�จัดตั5งองคก์ารสันนบิาตชาต ิใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 

 นําทา่น เขา้ชม สวนองักฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลวา่สวน และ Anglais ก็หมายถงึประเทศอังกฤษ สวนแห่งนี5จงึมี
ความหมายตรงตัวว่า “สวนอังกฤษ” สถานที�พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมรมิทะเลสาบเจนีวาของทั5งชาวเมืองและนักท่องเที�ยว 
สวยงามดว้ยดอกไมบ้านสะพรั�ง ผืนหญา้สเีขียวชอุ่ม ตัดกับสีฟ้าของนํ5าในทะเลสาบเบื5องหนา้ ผ่านชม นาฬกิาดอกไม ้
(L’horloge Fleurie) ตอ้นรับทกุคนอยูห่นา้สวน นาฬกิานี5มฐีานะเป็นตน้ตํารับนาฬกิาดอกไมข้องทั5งประเทศ สรา้งขึ5นในปี 1955 
และถงึแมจ้ะไมไ่ดบ้อกยี�หอ้นาฬกิาหรอืตดิสปอนเซอรเ์หมอืนรมิขอบสนามฟตุบอล แตน่าฬกิาแปดวงเรือนนี5 ก็ใหค้วามเที�ยงตรง
มาแลว้หลายสบิปีและในแต่ละฤดูดอกไมก้็จะสลับสับเปลี�ยนกันแบ่งบานงดงาม ถัดมาเป็น อนุสาวรยีแ์ห่งการรวมชาต ิ
(Monument National) ระหว่างเจนีวาและประเทศสวสิเซอรแ์ลนดใ์นปี 1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ Geneva และ 
Helvetia (ชนเผา่บรรพบรุษุของสวสิเซอรแ์ลนด)์ ในมอืถอืโล่และดาบ หันหนา้ไปยังทศิเหนือซึ�งเป็นพื5นที�ทั 5งหมดของประเทศ 
ปลายสดุของสวน เป็นที�ตั 5งของ นํ Jาพุเจ็ทโด ้(The Jet d’Eau) สัญลักษณข์องเมอืงเจนีวา ตั5งอยู่กลางทะเลสาบเลอมังคห์รือ
ทะเลสาบเจนีวาเป็นนํ5าพทุี�ไดรั้บการยอมรับวา่มคีวามสงูและมขีนาดใหญ่ที�สดุในโลก โดยนํ5าพสุามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 
เมตร (459 ฟตุ) 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Appart'City Annemasse Centre Pays de Geneve, Geneva, Switzerland หรอืเทยีบเทา่  
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วนัท ี�สาม เมอืงเจนวีา - เมอืงโลซานน ์- มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์ - มหาวหิารโลซานน ์- พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล - 

สวนสาธารณะแหง่เมอืงโลซานน ์- ศาลาไทย - เมอืงโลซานน ์- เมอืงเวเวย่ ์- อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ - เมอืงมองเทรอซ ์
- ปราสาทชลิยอง - เมอืงโกล ดู ปิยง - น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า เพื�อเดนิทางขึJนสู ่ยอดเขากลาเซยีร ์3000 - สะพานแขวนพคี
วอรค์ - เมอืงเลยแ์ซง                              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) ตั5งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เป็นเมอืงที�สวยงามและมเีสน่หต์ามธรรมชาต ิประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และยังเป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานยอ้นกลับไปได ้
ถงึศตวรรษที� 4 เมื�อชาวโรมันยา้ยถิ�นฐานแผอ่ทิธพิลเขา้มาถงึบรเิวณที�ราบลุม่แหง่นี5 นอกจากนี5เมอืงโลซานน ์ยังเคยเป็นที�ประทับ
ของสมเด็จยา่และพระโอรส พระธดิาเมื�อครั5งยังทรงพระเยาวอ์ีกดว้ย ผ่านชม มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์(University of 
Lausanne) เป็นมหาวทิยาลัยที�เกา่แกแ่หง่หนึ�งของโลก ผ่านชม มหาวหิารโลซานน ์(Lausanne Cathedral) หรือมหา
วหิารนอรท์เธอดามแหง่เมอืงโลซานน ์อันเกา่แก ่เริ�มกอ่สรา้งเมื�อปี ค.ศ. 1718 เป็นอาคารแบบโกธิคที�มีความสวยงามตดิอันดับ
ยุโรปอีกดว้ย ผ่านชม พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล (The Olympic Museum) ซ ึ�งตั5งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ผ่านชม 
สวนสาธารณะแหง่เมอืงโลซานน ์(Park of Lausanne) ที�มรีปูปั5นลงิ 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที�ทรงโปรดของ
ในหลวงรัชการที� 9 เมื�อครั5งยังทรงพระเยาว ์ 

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกบั ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที�รัฐบาลไทยสง่ไปตั5งในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์ 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวเว่ย ์(Vevey) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เมืองสวยน่ารักที�ตั 5งอยู่ในรัฐโว ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตั5งอยูบ่นชายฝั�งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมชีื�อเสยีงของเวเวย่ม์มีาก
ขนาดวา่นักทอ่งเที�ยวตา่งก็ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซ ์ใหเ้ป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะ
มอีากาศด ีอบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกบั อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin) ดาวตลกคา้ง
ฟ้าชาวอังกฤษ มผีลงานสรา้งชื�อเสยีงในประเทศสหรัฐอเมรกิา ที�เลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานที�พักกายใจในบั 5นปลายของชวีติ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมืองเล็กๆแสนน่ารักที�ตั 5งอยู่บนชายฝั�ง
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบแสนสวยที�เป็นที�ชื�นชอบของ
นักทอ่งเที�ยวจํานวนมาก ซึ�งเมอืงแหง่นี5ถอืเป็นเมอืงอกีเมอืงหนึ�งในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ที�เป็นอกีจดุหมายปลายทางในฝันของ
ใครหลายคนที�ฝันเอาไวว้า่จะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดสั้กครั5ง แมแ้ตผู่ท้ี�เคยมาเยอืนแลว้ก็อยากที�จะกลับมาซมึซบับรรยากาศ ณ เมือง
แหง่นี5อกีอยา่งไมรู่เ้บื�อ 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกบั ปราสาทชลิยอง (Castle of Chillon) ซ ึ�งตั5งอยูท่างดา้นตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดย
อยูห่า่งจากตัวเมอืงไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง นับวา่เป็นปราสาทยคุกลางที�มคีวามเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี โดยปราสาท
ถกูสรา้งขึ5นในชว่งสมัยของโดยราชวงศ ์Savoy ซึ�งถอืไดว้า่เป็นอัญมณีทางประวัตศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์โดยแบ่งเป็นหอ้ง
ทั5งหมด 25 หอ้ง ในอดตีปราสาทแหง่นี5ถกูสรา้งขึ5นเพื�อเป็นจดุควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที�จะสัญจรผ่าน
ไปมา จากเหนือสูใ่ต ้หรอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์สําหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูส้กึเหมือนกับว่าเราได ้
ยอ้นเวลากลับไปสูอ่ดีต ซึ�งสามารถสัมผัสไดจ้ากสว่นแรกคือ ป้อมปราการ ที�ยังคงอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะป้องกันการโจมตีได ้
ตลอดเวลา 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกล ดู ปิยง (Col Du Pillon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมืองที�ตั 5งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้า

ขนาดใหญ ่ที�สามารถรอบรับผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 ทา่น นําทา่น น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า เพื�อเดนิทางขึJนสู ่ยอดเขากลาเซยีร ์3000 
(Cable Car to  Mountain Glacier 3000) เป็นสว่นหนึ�งของภูเขากูดสตารด์ (Gstaad Mountain) สูงกว่าระดับนํ5าทะเล 
3,000 เมตร ในวันที�ทอ้งฟ้าเปิดโลง่ ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพที�สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา 
ไดแ้ก ่ยอดเขาจงุเฟรา ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ และยอดเขามงบล็อง ไดอ้ยา่งชดัเจน และ อกีหนึ�งไฮไลทท์ี�ทา่นไมค่วรพลาดเมื�อ
เดนิทางมาถงึยอดเขากลาเซยี 3000 คอื สะพานแขวนพคีวอรค์ (Peak Walk by Tissot) ที�มคีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้
ผาที�ระดับความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพที�สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืJนเมอืง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขากลาเซยีร ์3000 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขากลาเซยีร ์3000 ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิp 
นําทา่นรบัประทานอาหารที�ภตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่
สว่นใด สว่นหนึ�ง ท ัJงน ีJทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลยแ์ซง (Leysin) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงแหง่สกรีสีอรท์เล็กๆเมอืงหนึ�งของ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ไดรั้บความนยิมของชาวพื5นเมอืงเป็นอยา่งยิ�งเพราะมวีวิทวิทัศนส์วยงามไมแ่พเ้มอืงใดๆในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืJนเมอืง) 
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Alpine Classic Hotel Leysin, Leysin, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี�ส ี� เมอืงเลยแ์ซง - หมูบ่า้นทาซ - นําทา่นน ั�งรถไฟทอ้งถิ�น เพื�อเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซอรแ์มท ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- 

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี                          (B/-/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) ประตูสูเ่มืองเซอรแ์มท 
(Zermatt) จากนั5น นําท่านน ั�งรถไฟทอ้งถิ�น เพื�อเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
(Switzerland) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี เป็นที�ตั 5งของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขาซึ�งมียอด
แหลมทรงสามเหลี�ยมที�สวยงามที�สดุ อันเป็นเหมอืนสัญลักษณข์อง เมอืงเซอรแ์มท เมอืงที�ไดร้บัการยกยอ่งวา่ปลอดมลพษิ
ที�สดุของโลก เพราะเป็นเมอืงที�ไมอ่นุญาตใหร้ถยนต ์หรอื ยานพาหนะที�ใชนํ้5ามันเชื5อเพลงิวิ�ง ใชก้ารคมนาคมสว่นใหญ่โดยรถจาก
พลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี� หรอืสัตว ์เป็นเมอืงแหง่สกรีสีอรท์ยอดนยิมที�ไดรั้บความนยิมสงู และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น ยอด
เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที�ไดช้ื�อวา่เป็นยอดเขาที�มรีปูทรงสวยที�สดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) หากเวลาเอืJออํานวย ** 
- น ั�งรถรางไต่เขา กรอนเนอรแ์กรต ชม ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Gornergrat Railway to Matterhorn) ชมความ
สวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) รถรางนี5จะลัดเลาะไปตามไหลเ่ขา ระหว่างทางสามารถชมกลาเซยีร์
หรอืธารนํ5าแข็ง จนขึ5นสูส่ถานีปลายทางที�มคีวามสงู 3,089 เมตรเหนือระดับนํ5าทะเล บนยอดเขาแหง่นี5จะไดช้มทัศนียภาพจากที�สงู
ปกคลมุดว้ยหมิะกวา่ 200 ยอดของเทอืกเขาแอลป์ ** คา่ใชจ้า่ย สาํหรบัน ั�งรถรางไตเ่ขา กรอนเนอรแ์กรต สู ่ยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์ ทา่นละ ประมาณ 80-100 ฟรงักส์วสิ (CHF) / สาํหรบัทา่นที�ไมส่นใจเลอืกซืJอโปรแกรมเสรมิพเิศษ สามารถ
เดนิเลน่เท ี�ยวชมเมอืงไดต้ามอธัยาศยั ** 
- น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Cable Car to Klein Matterhorn) เป็นจดุสงูสดุของเทอืกเขาแอลป์
เพนนีนส ์(Alpes Pennines) ตั5งอยูท่างทศิใตข้องเมอืงเซอรแ์มท มคีวามสงู 3,883 เมตรจากระดับนํ5าทะเล ระเบยีงชมววิของยอด
เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ถอืเป็นระเบยีงชมววิที�สงูที�สดุที�หนึ�งของทวีปยุโรป จากระเบียงชมววิสามารถมองเห็นธารนํ5าแข็งแมท
เทอรฮ์อรน์ไดอ้ยา่งชดัเจน และยังสามารถเห็นยอดเขามัทเทอรฮ์อรน์ซึ�งตั5งอยู ่7 กโิลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือไดอ้ีกดว้ย ** 
คา่ใชจ้า่ย สาํหรบัน ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ท่านละ ประมาณ 100-120 ฟรงักส์วสิ (CHF) / 
สาํหรบัทา่นที�ไมส่นใจเลอืกซืJอโปรแกรมเสรมิพเิศษ สามารถเดนิเลน่เท ี�ยวชมเมอืงไดต้ามอธัยาศยั ** 
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นน ั�งรถไฟทอ้งถิ�น เพื�อเดนิทางกลบัสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที) หรือ มลิาโน (Milano) ประเทศอติาล ี
(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงสาํคัญในภาคเหนือของประเทศอติาลี ตั5งอยู่บรเิวณที�ราบลอมบารด์ ี
(Lombardy) ชื�อเมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําวา่ "Mid-lan" ซึ�งหมายถงึ อยูก่ลางที�ราบ เมืองมลิานมีชื�อเสยีงในดา้นแฟชั�น
และศลิปะ ซึ�งมลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั�นในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Best Western Hotel Goldenmile Milan, Milan, Italy หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�หา้ เมอืงมลิาน - เมอืงเบอรก์าโม ่- ยา่นจตุัรสัเกา่ เปียสซา่ เว็คเคยีร ์- ฟ็อกซ ์ทาวน ์เอาทเ์ลท - กบั มหาวหิารแห่งเมอืงม ิ
ลาน - แกลเลอรี� วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที� 2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิ
ซี� - โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา - ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้             (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรก์าโม ่(Bergamo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) อดตีเมอืงแหง่นี5เคยเป็นถิ�นฐานของชนเผา่
เซลตกิ (Celtic tribe) จาก (Cenomani) นอกจากนี5ยังเป็นหนึ�งในเมอืงสําคัญของประเทศอติาล ีเพยีงไมก่ี�แหง่ ที�ไมป่ระสบความ
เสยีหายใหญ่ในชว่ง สงครามโลกครั5งที�สองอกีดว้ย ทําใหย้ังคงรักษาบรรยากาศความสวยงามของยคุกลางที�มเีสน่ห ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นจตุัรสัเกา่ เปียสซา่ เว็คเคยีร ์(Piazza Vecchia Old Square) เป็นศูนยก์ลางที�มีชวีติชวีาของเมือง
เบอรก์าโม ่เต็มไปดว้ยอาคารและอนุสาวรยีท์ี�มคีวามสําคัญ ซึ�งมซีุม้ตกแต่งดว้ยประตมิากรรมสัตวท์ี�เป็นเอกลักษณ์หรือนํ5าพุตรง
กลางกับสี�ประตมิากรรมสงิโตอันงดงาม 
นาทา่นเดนิทางสู ่ฟ็อกซ ์ทาวน ์เอาทเ์ลท (Fox Town Outlet) ตั5งอยูท่างใตข้องประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นศนูยร์วมรา้นคา้
กวา่ 160 รา้น เชน่ แวน่ตา ผลติภัณฑเ์ครื�องหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั�นแบรนดแ์นมชื�อดัง อาทเิชน่ Salvatore 
Ferragamo , D&G , Armani , Burberry , Bally , Diesel , Calvin Klein , Gant , Prada , Gucci , Prada , Nike , Fendi , 
Tod’s , Versace , Valentino , Furly , Guess , Hugo Boss , Lacoste , Levi’s และอื�นๆ อกีมากมาย 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารที�มสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที�
ยิ�งใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตั5งอยูท่ี�จัตรัุสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณข์องเมอืงมลิาน 
เป็นมหาวหิารที�ใหญ่ที�สดุเป็นอนัดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ที�ตั 5งอยูท่ี�นครรัฐวาตกิันเทา่นั5น  
นําทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอรี� วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศนูยก์ารคา้ที�สวยงาม หรหูราและ
เก่าแก่ที�สุดของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิ ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที� 2 (Vittorio Emanuele II 
Monument) ผูร้เิริ�มการรวมชาตหัิวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชื�อดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยี ์
ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี� (Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที�อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรง
ละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมือง ผ่านชม ประตูชยัแห่งเมอืงม ิ
ลาน (Porta Sempione) ตั5งตระหง่านอยูก่ลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่นเมอืงมลิานแหง่นี5 กอ่ตั5งขึ5นเมื�อปี ค.ศ. 1888 มเีนื5อที�
โดยรวมทั5งหมด 240 ไร ่และตั5งอยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที� 1 อยูต่ดิกับสวนของ 
ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี�และ
พพิธิภัณฑท์ี�มชีื�อเสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นที�พํานักของผูนํ้า
เผด็จการในชว่งศตวรรษที� 15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Best Western Hotel Goldenmile Milan, Milan, Italy หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�หก เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนั
เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั                  (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื5อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
11.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ Eva Airways 

เที�ยวบนิที� BR072  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ั�วโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
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วนัท ี�เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ 

ประเทศ ไทย                       (-/-/-) 
06.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพื�อเปล ี�ยนเครื�อง ** 
08.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva Airways เที�ยวบนิที� 

BR067  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

11.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ี�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

21 - 27 พฤษภาคม 2563 
21MAY BR068 BKK-TPE 16.25-21.15 
21MAY BR071 TPE-MXP 23.40-07.15+1 
26MAY BR072 MXP-TPE 11.50-06.30+1 
27MAY BR067 TPE-BKK 09.00-11.35 

45,999 45,999 45,999 12,999 35,999 

02 - 08 มถิุนายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

02JUN BR068 BKK-TPE 16.25-21.15 
02JUN BR071 TPE-MXP 23.40-07.15+1 
07JUN BR072 MXP-TPE 11.50-06.30+1 
08JUN BR067 TPE-BKK 09.00-11.35 

47,999 47,999 47,999 12,999 37,999 

18 - 24 มถิุนายน 2563 
18JUN BR068 BKK-TPE 16.25-21.15 
18JUN BR071 TPE-MXP 23.40-07.15+1 
23JUN BR072 MXP-TPE 11.50-06.30+1 
24JUN BR067 TPE-BKK 09.00-11.35 

46,999 46,999 46,999 12,999 36,999 

 
** อตัรานีJ ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น (หากม)ี ** 

 
** อตัรานีJ ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเท ี�ยว ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัJงน ีJข ึJนอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจาํเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากน ัJนระยะเวลาคงเหลอืกอ่น
วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยื�นวซีา่คร ัJงใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ื�อนไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีที�ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพื�อดําเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 
ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เคร ื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ท ี�ทกุคร ัJงกอ่นทาํการออก

บตัรโดยสารเน ื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปล ี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนีJ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ทา่น ข ึJนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิpในการเล ื�อนการเดนิทาง หรอืเปล ี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึJน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึ�ง และ ไมว่า่ม ืJอใดม ืJอ
หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมืJออาหาร เน ื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะม ี

ขอ้จาํกดัเร ื�องของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสาํเร็จรูป เทา่น ัJน กรณีที�
ทา่นมคีวามประสงคท์ ี�จะส ั�งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนีJดว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที�สถานที�ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปล ี�ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปล ี�ยนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิpไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เน ื�องจากเง ื�อนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ที�จะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเทา่น ัJน ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเท ี�ยวในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพื�อเขา้ถงึสถานที�บางจดุ และ อาจเป็นระยะทางที�คอ่นขา้งไกลจาก
จดุที�รถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ท ี�สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารที�ใชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 
เพื�อคอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานที�บางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัJงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีJรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั 5นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื�อน เปลี�ยนวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
� คา่ภาษีนํ5ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิได ้
ทา่นละ 2 ชิ5น โดยมนํี5าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ5น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ5น 7 ก.ก. 1 ชิ5น รวม 30 ก.ก.)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ 
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี5แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ หรือ ผ่านชม ทั5งนี5ขึ5นอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครั5ง  
� คา่อาหารตามที�รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื5อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั5ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
���� คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัJงหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึ
เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัJงน ีJทา่นสามารถใหม้ากกว่าน ีJไดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเท ี�ยว ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึJนอยูก่บัอตัราแลกเปล ี�ยนเงนิตรา 
และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีJขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัท ี�ย ื�น
เอกสาร สแกนนิJว กบัเจา้หนา้ท ี�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ท ี�ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวนัน ัJน) 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที� 1 กรณุาระเงินมัดจํา สว่นนี5ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั5น โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ที�วา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั5ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยว กรณุาชาํระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทั5งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวไมช่าํระเงนิ หรอื ชาํระ
เงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัJง กรณีที�อยู่
ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์5นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี5 วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 8.30น.–
17.30 น. และ วันเสาร ์เวลา 8.30 น.–12.00 น.  นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั5นๆ ถือว่าเป็นวันหยุด 
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเที�ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยว (ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษรเทา่นั5น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั5งสิ5น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยว (ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที�บรษัิท
อยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั5งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บ
มอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี5 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึJนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัJงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 
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2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่ากําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ท ี�เกดิข ึJนจรงิท ัJงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัJงหมด 
** ทั5งนี5 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การ
สํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื5อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั5งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี5 จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ5นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ5น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี5ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ5นจรงิทั5งหมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึ�งได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี5 วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 8.30 น. - 
17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 8.30 น.-12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั5นๆถือว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชั 5นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ5นจากนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  
3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ5นมากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการ

ปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยที�พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที�มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั5งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบนํ5า ซึ�งขึ5นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั5นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ื�นรบัคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิJวมอืทุกทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทั5งนี5ขึ5นอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั5น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื�นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื�อกจิธุระสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึ�งอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ�งอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาที�สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตั5งแตขั่5นตอนการจอง หรอื กอ่นชาํระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที�
ทา่นสะดวกจะยื�นวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั5ง หากมคีวิยื�นวา่งชว่งที�ทา่นสะดวก แผนกวีซา่จะดําเนินการใหด้ีที�สุดที�จะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่5งนี5 การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื5อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที�เร็วขึ5น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ5น  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีJยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัJงหมด ** 
ประเทศที�ทา่นสามารถเลอืกซื5อบรกิารพเิศษนี5ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั5น  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ี�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัJง อาจมกีาร
เปล ี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที�ทา่นไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื�นกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที�ทางบรษัิทจะเริ�มดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพื�อขอยื�นวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นั5น) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ5นตามจรงิทั5งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื�องจากทา่นดําเนนิการยื�นวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีที�ท่านตอ้งการ
ยื�นกอ่นคณะ แตค่ณะที�ทา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที�ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี5 ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที�สดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ�วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั5นๆ ซึ�งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 
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6. หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขั5นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั5งสิ5น ดังนั5นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ เพื�อ
วางแผนลว่งหนา้ กรณีที�ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั5นตอนการพจิารณาวีซา่ 
อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั�นหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั5งหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาที�เหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั5ง หรอื หลายครั5ง (Multiple) ที�ยังไมห่มดอาย ุไมช่าํรดุ และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ี�วีซา่เชงเกน้ฉบับนั5นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที�ยวกับคณะนี5 
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั5นถกูใชม้าแลว้ตามเงื�อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั5นๆมากที�สุด มาก่อน
แลว้อยา่งนอ้ยหนึ�งครั5ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ5นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที�ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั5ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที�ยวเทา่นั5น โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุันที�มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที�อนุมัตโิดยระบุวันที�สามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที�อนุมัตใินหนา้วีซา่ ทั5งนี5 ขึ5นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั5ง กรุณาสง่หนา้วีซา่และหนา้ที�มีการ
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ5นในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนื�องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีซา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ�งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี5เพื�อใหก้ารยื�นคํารอ้งใน
ครั5งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ5น ทั5งนี5ขึ5นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที�วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี�วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้5งสิ5น 
เพราะเนื�องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เก ี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จาํเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศที�ออกจากสาํนกังานเขต หรอื 
อําเภอ ท ี�อาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสาํคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต
ตอ้งการ เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัJน ซึ�งจะมคี่าใชจ้า่ยเพิ�ม 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนีJ จาํเป็นที�สดุ สาํหรบัเด็กที�อายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีJ ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิpไมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีJใหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอํีานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซื5อตั�วเครื�องบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ
จอง ตั�วเครื�องบนิ โรงแรมที�นอกเหนือจากคณะ ที�ทา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันที�ทา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพื�อใชใ้นการประกอบการยื�นขอวีซา่ใหค้รบตามเงื�อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยื�นขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยื�น
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสว่นนี5 หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งดว้ยตนเองทั5งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ
กรณีที�ในวันนัดหมายเพื�อยื�นขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยื�นขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงื�อนไขการยกเลกิทั5งหมด  

14. กรณีที�ทา่นมแีผนการเดนิทางที�จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี5 และ ท่านมีความประสงคข์อวีซา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน
เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ที�ใหท้ราบตั5งแตขั่5นตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ที�ชว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ทา่นอกีครั5ง กอ่นตั5งแตขั่5นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั�วเครื�องบนิ จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั5งแต่
ขั 5นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื�อเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถ้กูตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยื�นขอวีซา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื�นขอวีซา่แบบหมู่
คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสว่นนี5 หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งดว้ยตนเองทั5งหมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที�ในวันนัด
หมายเพื�อยื�นขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยื�นขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื�อนไข
การยกเลกิทั5งหมด 

 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลือกที�นั�งบนเครื�องบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที�สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกัน ไดนั้�งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที�สดุเทา่ที�จะสามารถทําได ้
2. กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขั5นตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเพื�อชาํระกับเมนูใหมท่ี�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงื�อนไขเกี�ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื�องแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิที�กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่
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เงื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรนี์5สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 
2. ทัวรนี์5ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี5าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั5น กรณีที�ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี5าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั5งฝั�งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ5นในสว่นนี5 ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

3. ทัวรนี์5เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั5งหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทั5งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั5งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วีซา่ 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั5งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั5งนี5 ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของนักทอ่งเที�ยวที�ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี5คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั5น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ�มขึ5น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ5ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ5น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั5น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี�เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยที�ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที�
บรษัิทยังไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นั5น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ5นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ5น และรวมกันทกุชิ5นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั5น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ
เทา่นั5น 

11. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั5น 

12. คณะทัวรนี์5 เป็นการชาํระคา่ใชจ้า่ยทั5งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั5นๆ กรณีที�ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิขึ5นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ที�เกดิขึ5นจรงิทั5งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณนี์5ขึ5น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซื5อตั�วเครื�องบนิแยกเอง) ในวันเริ�มทัวร ์(วันที�หนึ�ง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นั5น ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีที�ไฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยืนยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที�ทอ่งเที�ยวที�คณะอยูใ่นเวลานั5นๆ กรณีนี5 จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยที�ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทั5งหมดเทา่นั5น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวเมอืง หรอื สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ สถานที�หนึ�ง ทกุกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบัตัวแทนแลว้ทั5งหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พื�อประกอบการโฆษณาเทา่นั5น  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที�มคีดคีวาม คําสั�งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีที�เคยรับรอง หรอื คํ5าประกนั 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที�กระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 
วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ตั 5งครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื�อตรวจสอบอายคุรรภท์ี�แน่นอน กับ วันที�เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ี�ชดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หาก
อายคุรรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครื�องบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตั5งครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ
พบ สายการบนิมสีทิธิ�ปฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํ�ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัJน) 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื5นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ5ากับ

วซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดรั้บ เทา่นั5น หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัJงชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ�มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื�อประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุื�อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที�มหัีว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที�อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชี5แจงตนเองเกี�ยวกบัหนา้ที�การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่5งนี5 อยูท่ี�ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�รับยื�นเทา่นั5น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัJน กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ท ี�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัJน กรณุาจัดเตรยีมดังนี5 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัJน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ท ี�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ท ี�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั5งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเก ี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัJน บดิา , มารดา , บุตร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสาํคญัดงัน ีJ ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัJน โดยระบุชื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัJน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัJงผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ื�อนไข เจา้หนา้ท ี�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัJน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื�ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
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แผนที�การเดนิทาง เพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
สถานที� : ศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบืJองตน้ เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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8. ที�อยูปั่จจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั 5งแตวั่นที� .................. ถงึวันที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั 5งแตวั่นที� .................. ถงึวันที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั 5งแตวั่นที� .................. ถงึวันที� ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ื�นออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชื�อบคุคลที�เดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สุดเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัJน ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอาํนวยความ
สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัJน ** 


