
 

 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) เสาร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋

เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้
การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่
ท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึน้ยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ อาทติย์ 
01.05 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลเูซริน์ พาท่านเดินทางสู่

หมู่บ้านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และ
ยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนวิแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสงู
จากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี ้ มีที่มาจากค าว่า Mons 
Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้
รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทวิทศัน์ที่แตกตา่ง จากนัน้ 

คณะออกเดินทางสู่เมืองซงัต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่
แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้มี
การเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเกต็น า้แขง็, บ๊อบสเลด ที่มกีารแขง่ในระดบัเวิลด์แชมป์เปีย้
นชิพและโอลิมปิกมาแล้ว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CERVUS**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelcrevus.ch 
วันที่ 3 ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่  จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA 

EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอร์แลนด์ น าทา่นผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มี
หิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ทีม่ีชื่อเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก เส้นทางนี ้
รับประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสู่เมืองทิราโน่ แหล่งพกัผ่อนตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอติาลี 

 
(09.30-12.00) 

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

ทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ
(121 ก.ม.) 

http://www.hotelcrevus.ch/


 

 

ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งนี ้ระหว่างทางผ่านเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคย
เป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี 
และถกูผนวกรวมกับอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  จนถึงเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศชื่อ
ดงัริมทะเลสาบท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL DE LA PAIX**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.delapaix.ch  
วันที่ 4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ก็อทธาร์ท ที่เป็นเจ้าของอโุมงค์ที่ลกึที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) 

จากนัน้รถไต่ระดบัขึน้สู่ยอดเขาทีม่ีหิมะปกคลมุ ท่านสามารถพบเห็นธารน า้แขง็ (Glacier) 
บนยอดเขาสงูจนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์แมท  

(111 ก.ม.) 
 

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

ชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-
Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้
รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงู
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีชื่นชอบของนกัสกี
จากทัว่โลก  

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmirabeab.ch 
วันที่ 5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 

พาราไดซ์) 
พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสู่สถานเีคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อวา่เป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นัง่ได้ 6 ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาวที่สดุ
ในสวิตเซอร์แลนด)์ ชื่นชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดูมดิี ในเขตมงต์ บลงัก์ ชม
ถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถา่ยรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้
ท่านได้สมัผสัอย่างจใุจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน

เที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmirabeab.ch 
วันที่ 6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.delapaix.ch/


 

 

08.00 น. อ าลาเมืองแซร์มทั แล้วเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวลัเล่ส์ ได้รับการขนาน
นามวา่ The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน า้แร่ธรรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุ
ในเขตเทือกเขาแอลป์ น าท่านเข้าสู่ BURGERBAD THERME ที่ให้บริการอาบน า้แร่และส
ปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของเมือง สระน า้แร่กวา่ 10 แห่งภายในศนูย์บริการแห่งนี ้ อิสระ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ใน
อณุหภมูิความร้อนระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซียส 

(63 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มชีื่อเสียงทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริม

ทะเลสาบเจนวีา ซึง่ได้รับสมญานามวา่เป็นไข่มกุของริเวยีร่าแหง่สวิส    
(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขต
ทะเลสาบเจนวีา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวยีร่า เป็น 1 ในเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุง่เกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา 
ฟาร์มปศสุตัว์ สู่ใจกลางของประเทศ ที่จะท าให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพ
เก่าแก่ตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษ จนถงึสถานีกืซตาด์ก (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพง
อนัดบัต้นๆของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีม้ีบ้านตากอากาศของคนดงั อาทิ จล่ีู 
แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมทัง้
เหล่าเซเล็บของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าหญิงไดอานา่, ปารีส ฮิลตนั 
ท่านอาจจะได้พบกบัคนดงัๆได้ทีน่ี่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL ARC EN CIEL ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.hotelarcenciel.ch 
วันที่ 7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 

เมืองอินเทอลาเก้น 
ศุกร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด ์ จดุเร่ิมต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถโค้ช 

ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอด
เขายงูเฟราที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของ
สวิสเซอร์แลนด์) ซึง่ได้รับการยกย่องวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าทา่นสู่
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป 
เพลิดเพลินและสนกุสนานกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป 
มองเห็นได้กว้างไกลท่ีสดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้
ธารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน า้แขง็ Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระให้ท่านได้สนกุสนาน 
และเพลิดเพลินกบักจิกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมค่วรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดย
ที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป 

(84 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปล่ียนขึน้รถโค้ชคันเดิมเข้าสู่เมืองอินเทอ
ลาเก้น อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงั
เมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

(12.5 ก.ม.) 

 

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


 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL METROPOLE **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelmetropole.ch 
วันที่ 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกจิที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย

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

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

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 

** 9-17 เม.ย. 2563 ** 119,000 107,000 101,000 19,000 9,000 -29,000 
-23,000 

** 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 
1-9 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 
ค่าทวัร์รวม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double  



 

 

**กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวติฟรังคต์่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม

ทีส่ัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมคี่าใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ

เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

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

 2. ค่าใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 



 

 

    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จา่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสายการบิน 

ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการ
บินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้

พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะ
ท าให้ท่านไม่ได้ห้องตดิกนัตามทีต้่องการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนือ่งจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

 



 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่านจะถกู

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกดิ

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน) 
VFS : เดอะพลาซ่า, ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ405 อาคารจามจรีุสแควร์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรื
อประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัวิซี่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นชว่งใบหน้ามาถงึหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมี
อายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า, ใบมรณะบตัร / 
ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดอืน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชเีงินฝากออมทรัพย์ส่วนตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมูิล าเนา เนื่องจากสถานทตูสวติเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรด
แสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
ค่าใช้จา่ยให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสือรับรองจากทางธนาคารไม่
จ าเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับรองการเงินให้กบับคุคลอื่นๆในครอบครัวจงึจะขอ*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้อง
ออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการ



 

 

เดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 
 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซี่า สถานทตู
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วซี่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม ท่านไม่มี
สิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

  


