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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D16-19 สาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 

จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), 
การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบ
ได ้

 

วันที ่2 ซูริค - เบิรน์ - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้น  
00.35 น. เดินทางสู่นครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูรคิ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าคณะออกเดินทางสู่กรุง

เบิรน์ นครหลวงอนังามสงา่ของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอนัล า้ค่าที่ไดร้บัการอนรุกัษ์
มาสู่ปัจจบุนั เบิรน์สรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ ประกาศใหส่้วนหนึ่งของ
เมืองเบิรน์เป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้
ครอ่มอยู่ครึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์ และย่านเมืองเก่าที่มีรา้นคา้เรยีงรายมากมาย ผ่านชมน า้พุ
ที่ตัง้อยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเสน้หนึ่งของยโุรป  

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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สมกบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางไปชมทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบท่ีสวยที่สดุ ตัง้อยูใ่นเขต

แบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ระหวา่ง Kandersteg และ Frutigen เป็นทะเลสาบขนาดย่อม มี
ชื่อเสียงในเรื่องสีของน า้ในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลกึครสิตลัสีฟ้าเทอรค์วอยส ์ จนสามารถ
มองเห็นฝงูปลาแหวกวา่ยไดอ้ยา่งชดัเจน ทะเลสาบท่ีนี่มคีวามสวยงามในทกุฤด ู โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดใูบไมเ้ปล่ียนสี และฤดหูนาว นอกจากนีส้ถานท่ีแหง่นีย้งัขึน้ชื่อวา่เป็นหนึ่งในท่ี
ตกปลาเทราตป์ลอดสารพษิ คณุภาพดีเยี่ยมแหง่หน่ึงในสวิตเซอรแ์ลนด ์ เนื่องจากเป็นแหล่ง
อนบุาลปลาเทราตแ์บบออรแ์กนกินั่นเอง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ แลว้เดินทาง
เขา้สู่เมืองอินเทอลาเกน้ที่มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ชื่อ
ของเมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรือเทยีบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-interlaken.ch 

วันที ่3 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 
เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองลูเซิรน์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรนิเดอวาลด ์ จดุเริ่มตน้ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถโคช้ ปี  

2001  UNESCO  ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของ
ยโุรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายงูเฟรา
ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอรแ์ลนด)์ ซึ่ง
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางน าท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลา
เซียร ์ หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป เพลิดเพลินและ
สนกุสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง Sphinx จดุชมววิที่สงูที่สดุในยโุรป มองเห็นได้
กวา้งไกลท่ีสดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน า้แขง็ 30 
เมตร สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนาน และเพลิดเพลิน
กบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์ โดยที่ท  าการไปรษณีย์
ที่สงูที่สดุในยโุรป 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิ่ง แลว้เปล่ียนขึน้รถโคช้  ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน ์
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแลว้ที่นกัท่องเที่ยวและบุคคลผูม้ีชื่อเสียง
พากันมาเยือนเมืองนี ้อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า 
อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ,์ นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแล็ตและอ่ืน ๆ อีกมากมายตาม
อธัยาศยั 

(12.50 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั www.astoria-luzern.ch/en 
วันที ่4 เทีย่วเมืองลูเซิรน์ - วาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่นสไตน)์ - ฟุสเซ่น (เยอรมัน)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองลเูซิรน์ น าชมรูปสลกัสิงโตหินบนหนา้ผา สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรตแิก่

ทหารรบัจา้งชาวสวิส เที่ยวชมสญัลกัษณข์องเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไมท้อดตวัขา้ม
แม่น า้รอยส ์ ในอดตีสรา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถือไดว้่าเป็นสะพานไมท้ี่เกา่แก่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของยโุรป ภายหลงัไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหม่หลงัจากถกูไฟไหม ้โดยดา้นหลงัมยีอด
เขาพิลาตสุเป็นฉากสวย จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองวาดูซ๊ (Vaduz) เมืองหลวงแห่งรฐั
อิสระลิคเค่นสไตน ์ เมืองน่ารกัและมีชื่อเสียงในเรื่องของแสตมป์ ตัง้อยู่พรมแดนระหวา่ง

 
(132 ก.ม.) 
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สวิส-ออสเตรียโดยอิงดา้นการเงนิของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นหลกั เมืองเล็กๆแห่งนี ้
ปกครองโดยราชวงศท์ี่เกา่แก่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเดินทางผ่านทะเลสาบคอนสแตนซ ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ 

(Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยโุรป และกินอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศ
ไดแ้ก่ เยอรมนั ออสเตรีย และสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่มืองเบรเกน้ซ ์   จนเขา้สู่เสน้ทางสายโรแมน 
ติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟสุเซ่น 
เมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติก เคยมคีวามรุง่เรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็น
จดุแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารกั มีรา้นอาหาร, 
โรงแรมที่พกั ตลอดจนรา้นขายของที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

(162 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL HIRSCH**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.hotelfuessen.de 
วันที ่5 ฟุสเซ่น - เทีย่วชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

 - อินสบรูค 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นชวานสเกา เป็นที่ตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวาน 

สไตน ์ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทด์ิสนียย์งัหลงใหล และน าไปเป็นตน้แบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวาน  
สไตน ์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั กษัตรยิล์คุวิคที่2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะ
สรา้งปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อนัไดแ้ก่นอยชวานสไตน,์ ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ให้
เป็นมรดกอนัล า้ค่าแห่งรฐับาวาเรีย ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่น และมี
ทะเลสาบและธารน า้แข็งลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุด
ชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรา้งบนหนา้ผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 คริสเตียน 
จงัค ์เป็นผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอก ใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์เขา้สู่
ภายในตวัปราสาทเพื่อชมความสวยที่ไดร้บัการตกแต่งอยา่งอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบั
เรื่องราวอปุรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทีโรล เจา้ของดินแดนออสเตรียน

แอลป์ น าท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรูค ท่ีไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขา
แอลป์ แมแ้ต่ราชส านักของราชวงศฮ์ัปสบูรกท์ี่ยิ่งใหญ่ยงัคงสรา้งที่พ านักไวเ้สน่หข์องเมือง
อยู่ที่ อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน
และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ประทบัใจกับเฮลบลิงเฮา้ส์ 
(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 
18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง, วังฮอฟบูรก ์(Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดู
หนาว , ฮอฟ เกอเค่  (Hofkirche) ที่ ถูกสร้างขึ ้น ใน  ค .ศ . 1563 และสวนสาธารณ ะ 
(Hofgarten) ใหค้วามรม่รื่นและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ์ 

(115 ก.ม.) 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL INNSBRUCK**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelinnsbruck.com   
วันที ่6 อินสบรูค - มิวนิค - เทีย่วชมเมือง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่นครมวินิค ซึ่งถือไดว้า่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค หลากหลาย

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียอกีดว้ย 
(163 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.hotelinnsbruck.com/
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 เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่ง
แควน้บาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศว์ิทเทลสบาค และพัฒนา
เมืองใหม้ีความส าคญัที่สดุทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร ์ศนูยก์ลางการผลิต
รถยนต ์BMW น าท่านบนัทึกภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิรก์หรือพระราชวงัฤดรูอ้น เขา้สู่เขต
เมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุด
แห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเดน้ท ์อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ 
เป็นจุดเริ่มตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่า
เป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็น
ที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหล่
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรุสัมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะ
ชมตุ๊กตาเตน้ร  า ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของ
ทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั NH NEUE MESSE**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com 
วันที ่7 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมวินิค เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มี

เวลาใหท้่านไดท้ า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเชค็อิน 
(38 ก.ม.) 

13.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925  
วันที ่8 กรุงเทพฯ  
06.10 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้  
โดยจะค านึงถึงผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ)  
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-20 ม.ีค. 2563 79,000.- 72,000.- 64,000.- 12,500.- 8,500.- -25,000.- 
-20,000.- 

12-19 เม.ย.2563 87,000.- 79,000.- 70,000.- 12,500.- 8,500.- -31,000.- 
-24,000.- 

2-9 พ.ค. 256312 
82,000.- 74,000.- 66,000.- 12,500.- 8,500.- 

-25,000.- 
-20,000.- 29 พ.ค.- 5 มิ.ย. 256312 

19-26 มิ.ย. 256312 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2563 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

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

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิ่ม 

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

เชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งทำ่น ภำยใน 3 วันนับจำกวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

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. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกับทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
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5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 
สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว ให้
คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว ให้คนื 
50% ของเงนิค่าบรกิาร 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว ไม่ต้อง
คืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิารท่ี
ตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้
ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
2.3  ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

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

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

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

ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

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

▪ ห้องพักแบบ 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 าหรบั

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มอี่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ย
เพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านได้
เขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่าน
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

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

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน

เรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family)  
  หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ 
**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยไดร้ับประทับตราวีซ่าพรอ้มกับมีขอ้ความ VIS ปรากฎบน

หนา้วีซ่าของท่านมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเก็บลายนิว้มือส าหรบัการยื่นขอวีซ่าในครัง้ต่อไป ** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะตอ้งมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ ** 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซี่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ชว่งใบหนา้มาถึงหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 

ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูบิตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ ์
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 3 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตรายางของธนาคารประทบัทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน  ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบั
สู่ภมูิล  าเนา เนื่องจากสถานทตูสวิตเนน้ดเูรื่องการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุน้/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยให้
บคุคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิส
ไม่รบัพิจารณา*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

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

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

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

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนคา่วซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  


