
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ซูริค  เมืองศูนยกลางทางดานการคาและธุรกิจของประเทศสวิตเซอรแลนด 
เบิรน  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด สรางขึ้นเมื่อ 800 ปท่ีแลว 
เจนีวา  เมืองแสนสวยอีกเมืองหน่ึงท่ีมีทัศนียภาพงดงามไปดวยทะเลสาบและน้ําพุ 

กลางใจเมอืงซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง 
โลซานน  เมืองท่ีเต็มไปดวยโบสถท่ีมีสถาปตยกรรมแบบโกธิคท่ีใหญท่ีสดุในสวิส และ

เปนเมืองท่ีชาวไทยรูจกัดใีนสวิส นอกจากเปนเมืองที่ประทับของสมเด็จยาแลว 
ยังเปนเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสําเร็จการศกึษาดวย 

มองเทรอซ  เมืองสวยทางใตของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค เปนท่ีต้ังของปราสาทชิลยอง 
และมีหลักฐานในการกอสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 13 

เซอรแมท หมูบานเซอรแมทท่ีนารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ลอมดวยเขาสูงสวยงาม 
ดวยเปนเมืองปลอดพาหนะท่ีวุนวาย 

อินเทอรลาเกนเมืองสวยในหุบเขาท่ีต้ังริมฝงของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนนและเบรยีนซ 
ลูเซิรน เมืองสวยที่ต้ังอยูริมฝงทะเลสาบแหงสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลดสตรัทซี และเปน

เมืองตากอากาศท่ีมีชือ่เสียงท่ีสดุแหงหน่ึงในประเทศสวติเซอรแลนด   
 
 
 

Mono SWISS 7D4N 
โดยสายการบินไทย (TG) 



 
 
กําหนดวนัท่ีเดนิทาง   
วันท่ี 04-10 ก.ย./18-24 ก.ย. 60     ราคาทานละ 57,900 บาท 

วันท่ี 06-12 พ.ย./20-26 พ.ย. 60    ราคาทานละ 53,900 บาท 

วันท่ี 27 พ.ย.-03ธ.ค./01-07 ธ.ค./03-09 ธ.ค. 60 ราคาทานละ 53,900 บาท 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ 

21.30น.  นัดคณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร สายการบินไทย 
เคานเตอร D7-12 เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
 

วันที่สอง   ซูริค-เบิรน-เจนีวา 

00.35 น.  ออกเดินทางสูนครซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอรแลนด  นําทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ

เดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนําทาน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองท่ีมีขนาดใหญที่สุดในสวิส และมีแมน้ํา
ลิมมัตเปนแมนํ้าที่ใหญที่สุด เมืองซูริคไมใชเมืองหลวงของประเทศ แตมีชื่อเสียงระดับโลกและเปนเมืองศูนยกลาง
ทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกดวย นําทานชมยานเมืองเกาลินเดอรฮอฟ ประกอบไปดวยโบสถ
ในสมัยกลาง สถานท่ีโดดเดนเห็นจะเปนมหาวิหารคูบานคูเมืองโบสถกรอสมุนเตอร Grossmunste Church ซ่ึงถือ
เปนเอกลักษณของเมืองซูริค ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําลิมมัต ปจจุบันกลายเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวของซูริค 
ตามตํานานเลาวา กษัตริย Charlemagne ทรงสรางหอคอยสูงของมหาวิหารแหงนี้ข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที ่
8 ตรงบริเวณหลุมฝงศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผูย่ิงใหญซ่ึงถูกคนพบ ณ ที่นี้ ถัดไปไมไกล
คือโบสถเซนตปเตอร โดยดานบนสุดของโบสถเซนตปเตอรนั้นเปนที่ตั้งของหนาปดนาฬิกาที่ติดอันดับหนาปด
นาฬิกาที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย โดยหนาปดนาฬิกาของโบสถมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถ
กรอมุนสเตอร ที่มีหนาตางกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝมือออกแบบของศิลปนชื่อดัง ไดแก Giacometti และ 
Chagall  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสงาของประเทศ เมืองมรดก

โลกอันลํ้าคาที่ถายทอดและอนุรักษมาสูปจจุบัน นําทาน ชมกรุงเบิรน ที่สรางข้ึนในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรมากมาย องคการยูเนสโกประกาศใหสวนหน่ึงของเมืองเปนมรดกโลก ชมยานเมืองเกาซ่ึง
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเกาอายุ 
200-300 ป ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร (ไซท กล็อคเคน) อายุกวา 800 ป ที่จะมีตุกตาออกมา เริงระบําใหดูทุกๆ 
ชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาวาการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บอหมี สัตวที่เปน
สัญลักษณของเมืองนี้ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูนครเจนีวา  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) พันธรัฐ
ที่เล็กท่ีสุดของสวิส ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค เมืองที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไร
เปนสวิสเลย นอกจากนโยบายการตางประเทศ ศาสนาและเปนที่ตั้งของธนาคารจํานวนมาก  



 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Ramada Encore Geneve หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม  เจนีวา-โลซานน-เวเวย-ทาซ-เซอรแมท 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดิน ชมกรุงเจนีวา ชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การเดน ที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ เจนีวา ในวันที่
อากาศสดใสทานอาจไดเห็นน้ําพุเจ็ทโด พุงทะยานข้ึนเหนือทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร  รวมทั้งนาฬิกาดอกไม 
สัญลักษณแหงเจนิวาและยังบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอเมืองเจนีวาและสภากา
ชาติแหงนครเจนีวาอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโลซานน เมืองสําคัญแหงหน่ึงของชาวไทย เปนเมือง
ประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที่ 9  (ใชเวลาเดินทางประมาณ1 
ชั่วโมง) นําทานชมวิวของตัวเมืองเกาของโลซานนบนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแหงเมืองโลซานนโบสถที่สราง
ในสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญที่สุดในสวิส กอนนําทานถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน ตั้งอยูในสวนสาธารณะที่มีรูปปนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่
ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเวเวย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่ีตั้งอยูบนชายฝงทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เปนไขมุกแหงริเวียราสวิส  ท่ีแมแตศิลปนตลกชื่อดังแหงฮอลลีวูด 
ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและไดอาศัยอยูที่เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต ชมและถายรูปอนุเสาวรียของชาลี แชปลินและ
โบสถเซนตมารติน  จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองทาซ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ นารักที่
รายลอมไปดวยยอดเขาสูงมากมายเปนทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหน่ึง เดนิทางถึงสถานีรถไฟเมืองทาซ นําทาน
นั่งรถไฟ  สู เมืองเซอรแมท ดวย Shuttle Train  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม  Hotel Antares Zermatt หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ี  เซอรแมท-ทาซ-มองเทรอซ-อินเทอรลาเกน 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเลนลัดเลาะเท่ียวชมหมูบานเซอรแมทท่ีนารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ลอมดวยเขาสูง

สวยงาม ดวยเปนเมืองปลอดพาหนะที่วุนวาย โดยหามรถที่ใชแกสและน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟา และรถมา ที่
มีไวบริการนักทองเท่ียว สรางบรรยากาศที่แปลกตา เดินเลนชอปปงสินคาคุณภาพดีของสวิสมากมาย  หากทานมี
เวลาหรือในวันที่อากาศเอ้ืออํานวย ทานสามารถซ้ือทัวรเสริมเพื่อข้ึนไปชม ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่ความสูง 
3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล  ซ่ึงความสูงของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน สูงเดนเปนสงาทามกลางเทือกเขาแอลป 
ดวยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงที่เปนเอกลักษเฉพาะตัวของแมทเทอรฮอรน แบบ
สามเหล่ียมคลายปรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดวาเปนยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเดนไป
อีกเม่ือเอกลักษณเฉพาะตัวนี้ไดเปนโลโกของช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโรน และผูผลิตภาพยนตรรายใหญพาราเมาท



 
 

พิคเจอรส ซ่ึงความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอน ซ่ึงสะทอนความงาม
บนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดป (การชมทัศนียภาพบนเขาน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย)  หรืออิสระข้ึน
กรอนเนอแกรต เพ่ือชมทัศนียภาพของแมทเทอรฮอรนเปนฉากหลัง (ทัวรขึ้นเขานี้ไมรวมอยูในราคาทัวร กรณีทาน
ที่ตองการขึ้นชม ตรวจสอบเวลาจากหัวหนาทัวร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานนั่งรถไฟชัทเทิ้ลเทรนกลับสูเมืองทาซ จากนั้นรถโคชนําทานเดินทางตอสูเมืองมองเทรอซ เมืองสวยทางใต

ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค และเปนที่ตั้งของปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ และมีหลักฐานในการ
กอสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษไวไดอยางสมบูรณแบบ นําทานชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบ
เจนีวาที่มีชื่อเสียงเยายวนใหนักทองเที่ยวเขามาพักผอน ดวยความเงียบสงบของตัวเมอืงกับบรรยากาศที่สุดแสน
สบาย นําทานชมสวนดอกไมและรูปปนของเฟรดดี้ เมอรคูรี่ นักรองวงควีนเจาของบทเพลง We are the Champion 
ซ่ึงถัดไปเปน Casino Barrière de Montreux โดยตรงขามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ
สรางมาตั้งแตปค.ศ. 1962 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใชเปนที่พักอาศัยอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมือง
อินเทอรลาเกน เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝงของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนนและเบรียนซ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม  City Oberland หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่หา    อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิรน 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
จากนั้นนําทานเดินทางจากอินเทอรลาเกนโดยรถโคช สู เมืองกรินเดอรวาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชน
เล็กๆ นารักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟา (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาหเนน (Jungfrau Banen) สู ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึงตลอด 2 
ขางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวปาสนที่งดงาม ระหวางการเดินทางรถไฟ
จะจอดใหทานชมความงดงามและย่ิงใหญของเทือกเขาแอลป จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอรค  ซ่ึงมีความสูง
กวา 3,454 เมตรจากระดับนํ้าทะเล และไดรับการขนานนามวา TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปของ
การกอสรางเสนทางรถไฟสายน้ี เม่ือ วันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 ใหทานเดินชมประวัติของการกอสราง นําทาน
ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากน้ันนําชม ถํ้าน้ําแข็ง ที่ไดรับ
การขุดเจาะและตกแตงไวอยางงดงามกอนใหเวลาเดินเลนสบาย ๆ หรอืซ้ือไปรษณียบัตรสงกลับบานจาก TOP OF 
EUROPE 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บาย นําทานเดินทางจากจุงฟราว สู เมืองเลาเทนบรุนเนน โดยเสนทางรถไฟอีกดานหน่ึง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี

ไคลนไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ลนเกลารัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จเม่ือวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนําทานเดินทางตอสู 
เมืองลูเซิรน (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองทองเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายทานอาจจะเคยไปเยือนมาแลว 
แตลูเซิรนก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นําทานชม อนุสาวรียสิงโต และถายรูปกับ สะพานไมชาเพล สรางข้ึน
ตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 14 ประดับตกแตงบนโครงหลังคาหนาจั่วดวยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซ่ึงภาพเขียนเหลานี้
เปนการเลาเรื่องราวประวัติความเปนมาของเมืองลูเซิรน โดยมีหอคอยน้ํา Wasserturm ซ่ึงเดิมใชเปนที่คุมขัง



 
 

นักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีคาของเมืองไว หอคอยน้ีมีลักษณะเปนรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู
กับสะพานสรางข้ึนราวป ค.ศ. 1300สะพานแหงนี้เคยถูกไฟไหมไปเม่ือป ค.ศ. 1993 แลวก็มีการบูรณะใหมจนมี
สภาพใกลเคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหมไปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถือเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน 
นาํทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม  Ibis Styles Luzern City หรือระดับเทียบเทา 

 

วันที่หก   ลูเซิรน-ซูริค 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
สมควรแกเวลาใหทานเช็คเอาทจากที่พักพรอมนําทานออกเดินทางสู สนามบินซูริค 

13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 

วันที่เจ็ด  กรุงเทพฯ  

05.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ... 

 

 

รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืนๆ ท่ีไมคาดคิดหรือมี
ผลกับการเดินทางและรายการทัวร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

 

โมโน สวิส 7 วัน 4 คืน  (TG) 
ราคารวมตั๋ว 

4-10 ก.ย. / 18-24 ก.ย.60 
6-12 พ.ย. / 20-26 พ.ย. / 

27พ.ย.-3 ธ.ค. / 1-7 ธ.ค. / 3-9 ธ.ค.60 
ผูใหญ ทานละ 57,900 53,900
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 56,900 52,900
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน เสริมเตียง 52,900 48,900
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 7,900 6,900

ราคาไมรวมตัว๋ 39,900 35,900
 

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,500 บาท //  
คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 



 
 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 25 ทาน และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร

ทันที 
 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับ

การยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไป
แสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 กรณีทานที่ตองการอยูตอ ชําระคาธรรมเนียมในการทําตั๋วอยูตอที่สนามบินเดิมไดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากตนทาง 
คาธรรมเนียม 4,500 บาทตอทาน แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับในวันนั้นๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได และการย่ืนวีซาจะตองแยกย่ืนวีซา
เด่ียว ประกันตางๆ ผูเดินทางจะตองซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมกับวันท่ีเดินทาง ซ่ึงคาใชจายเหลานี้ไมรวมในราคาทัวร 

 กรณีทานท่ีมีตั๋วโดยสารแลว แลวเดินทางไมพรอมหมูคณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของทานวามีการพํานักอยูในประเทศอื่น
มากกวาในประเทศสวิตเซอรแลนดหรือไม หากมีและระยะเวลาในการพํานักนานกวาในเขตประเทศสวิตเซอรแลนด ทานจะตอง
ดําเนินการย่ืนวีซาท่ีประเทศนั้นๆ แทน โดยทานจะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยคาธรรมเนียมและคาบริการในการย่ืนวีซา
ประเทศนั้นๆ ไมไดรวมในราคาทัวรเชนเดียวกัน 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเสนทาง กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ, คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุเกิน 

75 ปไดรับความคุมครอง 500,000 บาท (ทั้งน้ีเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  28 เม.ย.2560 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการ ชําระพรอมคาทัวรทานละ 3,500 บาท 
 คาทิปพนักงานขับรถ, คาทิปหัวหนาทัวร ที่จะตองชําระเพิ่มพรอมคาทัวร ทานละ 1,500 บาท 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเองคาโทรศัพท คาซักรีด หรือคาใชจายอ่ืนๆ 

ที่เกิดข้ึนโดยมิไดคาดหมายหรือคาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาบริการพนักงานยกกระเปาทุกแหง 
 คาประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับการจองทัวรสวนท่ีเหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 



 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียก

เก็บ 
 หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจํา  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณ

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนและมีเหตุทํา

ใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรตดิตอวาสามารถคืนเงินได 

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา
แลว  ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง

ดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย

การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด 

o ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชดัเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ี
เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตาม
เง่ือนไขราคาท่ีไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมีการลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผล
ทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation 
Fee ไปแลว  

o หากเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการ
จองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะ
ไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม  



 
 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะบริการให
ในชวงฤดูรอนเทานั้น  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตสวิสเซอรแลนด) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 

ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป และสแกนน้ิวมือ ที่สถานทูตหรือศูนยย่ืนวีซาของสถานทูตนั้นๆ ตาม
วันและเวลานัดหมาย ไมวาจะเปนหมูคณะหรือแบบครอบครัว ซ่ึงจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมี
การทํานัดหมายไวกอน (วันและเวลานัดหมายเปนไปตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนั้นๆ) 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสารใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.ทั้งที่ทํางานและบาน
และมือถือตามรายละเอียดดานลางและกรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลที่แนบมาพรอมกันนี้  สวนเอกสารเกี่ยวกับดานการทํางาน, ใบ
เปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุนสวนตางๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เปนภาษาไทย (ยกเวน ทะเบียนบานและบัตร
ประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย  (สําเนาบัตรขาราชการใชแทนบัตรประชาชนไมได)  ** เบอรโทร.ทั้งที่ทํางาน
และมือถือเปนสวนสําคัญเชนกัน กรณีมีการติดตอกลับจากสถานทูตเพ่ือสอบถามขอมูลบางประการ กรุณาแจงใหครบถวนและ
สามารถติดตอได ** 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดนิทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู
เดินทางจะตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปล่ียนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชน

อยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ

ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 
o รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เนนหนาใหญ  (ขนาดรูปหนาเทากับใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุนอยกวา 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับ

แปลเปนภาษาอังกฤษ 



 
 
o หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปล่ียนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สําเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, 
อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
(หนังสือรับรองการทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปน
เจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานท่ีเปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดง

สําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเก่ียวกับ
ความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานท่ีวางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดานการเงิน
ของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอม
แสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธไมสามารถสืบได 
หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการย่ืนคํารองขอวีซานี้)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ 

(ฉบับจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) 
 

o หลักฐานการเงิน   
-  สเตทเมนทจากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัว ขอยอนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปจจุบันที่สุดหรือไมต่ํากวา 15 
วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี 
-  กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีเลมอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 
- กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองคาใชจายให

บุคคลในครอบครัวเปนภาษาอังกฤษพรอมระบุความสัมพันธเพ่ือชี้แจงตอสถานทูตอีก 1 ฉบับดวย  โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝายที่มี
การเงินมากกวาตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองคาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธ
ชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)  

- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา 



 
 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมี
การรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร พรอม
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตง
กายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการย่ืนวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณี
ทานท่ีตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันย่ืนวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดี่ยว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก                   
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