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วันที ่1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ เสาร ์
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ D 16-19 

สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋ว

เครื่องบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกดิเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าให้
การเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 
หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่
ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัท ฯ ไดม้ีการตกลงช าระคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้
แลว้ และหากมีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้
ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

วันที ่2 ซูริค - ลูเซิรน ์- หมู่บ้านวิทซน์าว - ขึน้ยอดเขาริกิ - ซังตม์อริทซ ์ อาทติย ์
01.05 น. เดินทางสู่นครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูรคิ รถโคช้รอรบัแลว้เดินทางสู่เมืองลเูซริน ์ พาท่านเดินทางสู่

หมู่บา้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไตเ่ขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และ
ยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันวิแฮมป์เชียร ์สหรฐัอเมรกิา ความสงู
จากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิิ (Rigi Kulm) นี ้ มีที่มาจากค าว่า Mons 
Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ ได้
รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คารท์ี่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทวิทศันท์ี่แตกตา่ง จากนัน้ 

คณะออกเดินทางสู่เมืองซงัตม์อรทิซ ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่
แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าใหม้ี
การเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเกต็น า้แขง็, บ๊อบสเลด ที่มกีารแขง่ในระดบัเวิลดแ์ชมป์เป้ีย
นชิพและโอลิมปิกมาแลว้  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL CERVUS**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelcrevus.ch 
วันที ่3 ซังตม์อริทซ ์- BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่  จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA 

EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มี
หิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์ 55 แห่ง และสะพาน 196 
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนี ้
รบัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สู่เมืองทิราโน่ แหล่งพกัผ่อนตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอติาลี 

 
(09.30-12.00) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ จนเข้าสู่เขต

ทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ
(121 ก.ม.) 

http://www.hotelcrevus.ch/
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ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งนี ้ระหว่างทางผ่านเมืองซอนดรโิอ (Sondrio) เมืองที่เคย
เป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบารด์ี 
และถกูผนวกรวมกับอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  จนถึงเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศชื่อ
ดงัรมิทะเลสาบท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL DE LA PAIX**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.delapaix.ch  
วันที ่4 ลูกาโน่ - อันเดอรแ์มท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซรม์ัท เมืองปลอดมลพิษ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ก็อทธารท์ ที่เป็นเจา้ของอโุมงคท์ี่ลกึที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) 

จากนัน้รถไต่ระดบัขึน้สู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลมุ ท่านสามารถพบเห็นธารน า้แขง็ (Glacier) 
บนยอดเขาสงูจนเขา้สูเ่มืองอนัเดอรแ์มท  

(111 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านนั่งรถไฟสู่เมืองแซรม์ทั รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน

ชมอุโมงค ์สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-
Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซรม์ัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้
รถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงู
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีรา้นคา้มากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีชื่นชอบของนกัสกี
จากทั่วโลก  

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmirabeab.ch 
วันที ่5 แซรม์ัท - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์

พาราไดซ)์ 
พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสู่สถานเีคเบิล้คาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อวา่เป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นั่งได ้ 6 ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาวที่สดุ
ในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอร์
ฮอรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกุยดมูดิี ในเขตมงต ์บลงัก ์ ชม
ถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถา่ยรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลานหิมะกวา้งให้
ท่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน

เที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmirabeab.ch 
วันที ่6 ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กืซตาดก์ พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. อ าลาเมืองแซรม์ทั แลว้เดินทางสู่เมืองลอยเคอรบ์าด ในแควน้วลัเล่ส ์ ไดร้บัการขนาน

นามวา่ The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน า้แรธ่รรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุ
(63 ก.ม.) 

http://www.delapaix.ch/
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ในเขตเทือกเขาแอลป์ น าท่านเขา้สู่ BURGERBAD THERME ที่ใหบ้รกิารอาบน า้แรแ่ละส
ปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของเมือง สระน า้แรก่วา่ 10 แห่งภายในศนูยบ์รกิารแห่งนี ้ อิสระ
ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ใน
อณุหภมูิความรอ้นระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซียส 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มชีื่อเสียงทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิ

ทะเลสาบเจนวีา ซึ่งไดร้บัสมญานามวา่เป็นไข่มกุของรเิวยีรา่แหง่สวิส    
(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ ์ เขต
ทะเลสาบเจนวีา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องใหเ้ป็นรเิวยีรา่ เป็น 1 ในเสน้ทาง
ท่องเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของประเทศ ผ่านเขา้ไปในทุง่เกษตรกรรม บา้นไรป่ลายนา 
ฟารม์ปศสุตัว ์ สู่ใจกลางของประเทศ ที่จะท าใหเ้ราไดเ้ห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพ
เก่าแก่ตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษ จนถงึสถานีกืซตาดก์ (GSTAAD) เมืองสกีรีสอรท์ราคาแพง
อนัดบัตน้ๆของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีม้ีบา้นตากอากาศของคนดงั อาทิ จล่ีู 
แอนดรูส ์ (เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทยเ์ลอร ์ และเคยตอ้นรบัคนดงัพรอ้มทัง้
เหล่าเซเล็บของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจา้ฟ้าชายชาลส ์เจา้หญิงไดอานา่, ปารีส ฮิลตนั 
ท่านอาจจะไดพ้บกบัคนดงัๆไดท้ี่นี่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL ARC EN CIEL ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.hotelarcenciel.ch 
วันที ่7 กืซตาดก์ - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 

เมืองอินเทอลาเก้น 
ศุกร ์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรนิเดอวาลด ์ จดุเริ่มตน้ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถโคช้ 

ปี  2001  UNESCO  ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอด
เขายงูเฟราที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของ
สวิสเซอรแ์ลนด)์ ซึง่ไดร้บัการยกย่องวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางน าทา่นสู่
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร ์ หรือธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป 
เพลิดเพลินและสนกุสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง Sphinx จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป 
มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใต้
ธารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน า้แขง็ Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นกุสนาน 
และเพลิดเพลินกบักจิกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมค่วรพลาดกบัการส่งโปสการด์ โดย
ที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป 

(84 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม เสน้ทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิ่ง แลว้เปล่ียนขึน้รถโคช้คันเดิมเข้าสู่เมืองอินเทอ
ลาเกน้ อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญ และมีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอรโ์อเบอลนัด ์ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงั
เมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL METROPOLE **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 
 

www.hotelmetropole.ch 

http://www.hotelarcenciel.ch/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wvopzeeland.nl/Jungfraubahn.jpg&imgrefurl=http://classified.sanook.com/item/6274001&usg=__rpkxgldDfurl0d88dZB922vxrZU=&h=724&w=1024&sz=130&hl=th&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=Wk4e0lt5y7TVUM:&tbnh=106&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1
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วันที ่8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกจิที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย

แลกเปล่ียนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
(135 ก.ม.) 

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันที ่9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย ์
05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-19 ม.ค. 2563 

109,000 99,000 92,000 19,000 9,000 -22,000 
-17,000 

18-26 ม.ค. 2563 
25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 

1-9 ก.พ. 2563 
8-16 ก.พ. 2563 
15-23 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 

7-15 มี.ค. 2563 
14-22 มี.ค. 2563 
21-29 มี.ค. 2563 
4-12 เม.ย. 2563 114,000 103,000 96,000 19,000 9,000 -21,000 

-16,000 
** 12-20 เม.ย. 2563 ** 119,000 107,000 101,000 19,000 9,000 -29,000 

-23,000 
18-26 เม.ย. 2563 

114,000 103,000 96,000 19,000 9,000 -22,000 
-17,000 

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 
2-10 พ.ค. 2563 
9-17 พ.ค. 2563 
16-24 พ.ค. 2563 
23-31 พ.ค. 2563 
6-14 มิ.ย. 2563 
13-21 มิ.ย. 2563 
20-28 มิ.ย. 2563 

27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่9 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวติฟรงัคต์่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรค 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของ
สมัภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจอง
ทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมปีระสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวันทีจ่อง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว้ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทาง
บรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ส่วนสาย

การบิน ออสเตรียนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสม
ไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
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ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบิน

ในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ หอ้งพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึง่จะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่
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ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเวน้ผูท้ี่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน) 
VFS : เดอะพลาซ่า, ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ405 อาคารจามจรุสีแควรถ์นนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซี่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ชว่งใบหนา้มาถงึหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า, ใบมรณะบตัร 
/ ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือก
เล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่าย
ไดอ้ย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา เนื่องจากสถานทตูสวติเนน้ดเูรื่องการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุน้/สลาก
ออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสือ
รบัรองจากทางธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้กรณีที่ตอ้งรบัรองการเงินใหก้บับคุคลอื่นๆในครอบครวัจึงจะขอ*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัท ฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิทัฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

  


