
 

                             1/7 

BBBIIIGGG   PPPRRROOO   888   

“““SSSWWWIIITTTZZZEEERRRLLLAAANNNDDD   888   DDDAAAYYYSSS”””   
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) เสาร์ 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 

16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชม
ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทาง
บริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่าย
ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 ซูริค - น า้ตกไรน์ - วาดูซ - ซังคท์โมริทซ์เมืองฟ้าครามน า้ใส อาทติย์ 
01.05 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG970  
07.50 น. คณะถงึสนามบินนครซริูค รถโค้ชรอรับแล้วน าท่านเดินทางสูเ่มืองชาฟฮาวเซน่ 

(SCHAFFHAUSEN) ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแมน่ า้ไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงาม 
เตม็ไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค 
น าท่านเท่ียวชมและสมัผสัความงามของ น า้ตกไรน์ น า้ตกท่ีใหญ่และสวยท่ีสดุใน
ยโุรป ชมความแรงของกระแสน า้ท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน า้ดงัสนัน่ไปทัว่บริเวณ 
ละอองน า้ท่ีกระจายปกคลมุไปทัว่เสมือนเมืองมายา สดูอากาศบริสทุธ์ิ และสมัผสั
ต้นไม้ใหญ่เรียงรายทัว่บริเวณ จากนัน้เดินทางสู ่ “เมืองวาดซู” เมืองหลวงของ
ประเทศลิคเคน่สไตน์ ประเทศท่ี “เลก็ท่ีสดุ” ในทวีปยโุรป ตัง้อยู่ใจกลางของทวีป
ยโุรประหวา่งออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองซงัคท์โมริทซ์เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองท่ีติดอนัดบัรีสอร์ตฤดู

หนาวท่ียอดเย่ียมท่ีสดุของโลก เป็นสถานท่ีโปรดปรานของมหาเศรษฐีและดารา
ฮอลลีวดู แม้แตเ่จ้าฟ้าชายชาลส์ก็มีบ้านพกัตากอากาศอยู่ท่ีน่ีเช่นกนัแซงค์มอริทซ์
เป็นเมืองมีภมูิทศัน์ท่ีงดงามปกคลมุไปด้วยภเูขาหิมะตลอดทัง้ปี มีเส้นทางสกีท่ี
ยาวและตื่นเต้นแสนดงึดดูใจ ใจกลางเมืองประดบัด้วยทะเลสาบแซงค์มอริทซ์อนั
ใสสะอาด เมืองนีย้งัเป็นสวรรค์ของผู้ ท่ีช่ืนชอบกีฬาฤดหูนาวทกุประเภท ให้ท่านได้
สมัผสักบับรรยากาศสดุแสนโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติท่ีบริสทุธ์ิ จากนัน้
เดินทางสูห่มูบ้่าน Samedan ท่ีตัง้อยู่กลางหบุเขาแองกาดีน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BERNINA 1865 หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-bernina.ch  
วันที่ 3 อันเดอร์แมท - เซอร์แมทเมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดนิ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ก็อทธาร์ท ท่ีเป็นเจ้าของอุโมงค์ท่ีลึกท่ีสุดในยุโ รป (233 ก.ม.) 

http://www.hotel-bernina.ch/
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Gotthard Base Tunnel (57 ก.ม.) จากนัน้รถไต่ระดับขึน้สู่ยอดเขาท่ีมีหิมะปก
คลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูงจนเข้าสู่เมือง
อนัเดอร์แมท 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. จากนัน้เดินทางสู่เมืองเซอร์แมทตามเส้นทาง Furka Pass เลาะเลียบคู่ขนาน

บางส่วนไปกับเส้นทางรถไฟสานกลาเซียเอ็กซ์เพรสช่ือดังของสวิสเซอร์แลนด์ 
จนถึงเมืองทาสซ์ Tasch เมืองสุดท้ายท่ีสิน้สุดส าหรับรถยนต์ เพ่ือนั่งรถไฟสู่เมือง
เซอร์แมท เมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิงและเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องวา่ปลอด
มลพิษท่ีดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมี
ร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL GORNERGRAT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.gornergrat.com 
วันที่ 4 อสิระตามอัธยาศัย อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

 อสิระให้ท่านได้พักผ่อนหรือช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทกุท่านจงึไมร่วมอาหารกลางวนั และเย็น  

 

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว / Optional Tour Zermatt 

 พชิติยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) 
ท่านสามารถ นั่งกระเช้าเคเบิ ล้คาร์สู่สถานี  MATTERHORN GLACIER 
PARADISE เพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 
4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอล์ป 
กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนั
กว้างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวท่ีสุดใน
สวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมท
เทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ใน
เขตมงต์ บลงัก์ ชมถ า้น า้แข็งท่ีอยู่สงูท่ีสดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็ง
ท่ีสวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สมัผสัอย่างจใุจ 

 

 

 

 พชิติยอดเขากรอนาแกร็ต (Gornergrat) 
ท่านสามารถนัง่รถไฟไตร่ะดบัผ่าน 34 ยอดเขาสงู เพ่ือพิชิตวิวสวยบนความสงู 
3,089 เมตร ท่ีน่ีเป็นท่ีตัง้ของสถานีรถไฟกรอนาแกร็ต ท่านสามารถสนกุสนาน
ไปกับลานหิมะกว้าง และให้ท่านได้ช่ืนชมกับวิวสวยของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ภาพบรรยากาศของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอ
เหมือนขอแปลกตา จนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นต้นแบบเคร่ืองเลน่ Big Thunder 
ในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์   

 

 

 

 พชิติยอดเขาโรธอน (Rothorn) 
ยอดเขาโรธอน เป็นอีกหนึง่ยอดเขาท่ีท่านสามารถชมวิวบรรยากาศของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์นได้ท่ีความสงู 3,103 เมตร นัง่รถไฟหวัจกัรไอน า้ท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่รถไฟขบวนนีเ้ปิดเฉพาะในฤดรู้อน  
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  ช้อปป้ิงในเซอร์แมท 

ร้านค้าสว่นใหญ่ อาทิ ร้านสินค้าท่ีระลกึตา่งๆ ปิดให้บริการเวลา 19.00 น. 
 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL GORNERGRAT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.gornergrat.com 
วันที่ 5 เจนีวา - โลซานน์ - ลูเซิรน์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองเจนีวา พนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสดุของสวิส ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา 

(Lac Laman) เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไมม่ีอะไรเป็นสวิสเลย 
นอกจากนโยบายตา่งประเทศ ศาสนา และเป็นท่ีตัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชม
ทะเลสาบเจนีวาและน า้พจุรวด (Jet d’eau) ท่ีสามารถสง่น า้ขึน้ท้องฟ้าได้สงูถงึ 
140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ท่ีสวนองักฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถงึ
ความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอ่เจนีวา 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เย่ียมชมเมืองโลซานน์ เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวิสนอกจากเป็นเมืองท่ีประทบัของ

สมเดจ็ย่าแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงส าเร็จการศกึษาจากเมืองนีอ้ีก
ด้วย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ เป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้ว ท่ีนกัท่องเท่ียวและ
บคุคลผู้มีช่ือเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั POST HOTEL WEGGIS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelpostweggis.com  
วันที่ 6 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวยอดเขายงูเฟราโดย

รถโค้ช ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แห่ งแรกของยุ โรป  น าคณ ะนั่ งรถไฟท่ องเท่ี ยวธรรมชาติ ของ 
JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมีความสูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 
3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึง่ได้รับการยกย่องวา่เป็น TOP 
OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน า้แข็ง
ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการ
เลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ 
ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร 
สมัผัสกับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด 
โดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 

(85 ก.ม.) 
 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่าน

เมืองปลอดมลพิษท่ีไมอ่นญุาตให้รถยนต์ว่ิง แล้วเปลี่ยนขึน้รถโค้ชคนัเดิมทางสู่
เมืองลเูซิร์น เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัริมทะเลสาบสี่พนัธรัฐ น าคณะไปถ่ายรูปคู่
กบัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์ เป็นภาพท่ีถกูใช้ในการโปรโมตเมือง 
แล้วไปชมสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึง่คือ รูปสลกัสิงโตหินบนหน้าผา ซึง่สร้างขึน้เพ่ือ

(12.5 ก.ม.) 

 

http://www.hotelpostweggis.com/
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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เป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ท่ีเสียชีวิตในระหวา่งการปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้ว
อิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกา
ชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอ่ืนๆ อีกมากมายตาม
อธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั POST HOTEL WEGGIS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelpostweggis.com  
วันที่ 7 อนิเทอลาเก้น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้

ขายแลกเปลี่ยนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 
ของโลก  

 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971  
วันที่ 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

12-19 พ.ค. 2561 

79,000.- 71,900.- 63,900.- 10,000.- 6,000.- -23,000.- 
-18,000.- 

19-26 พ.ค. 2561 
1-8 มิ.ย. 2561 
9-16 มิ.ย. 2561 
16-23 มิ.ย. 2561 
22-29 มิ.ย. 2561 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. เอ ดบัเบิล้ย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 

http://www.hotelpostweggis.com/
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 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า

ได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงิน
คา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
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ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 
 
 
 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น
จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
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 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ 
 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎบน
หน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการยื่นขอวีซ่าในครัง้ต่อไป ** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตวัเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ ** 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหวัไหล)่ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) 

ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ย้อนหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเลม่ทีม่ีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา เนื่องจาก
สถานทตูสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิ
วีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายให้บคุคลใน
ครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิสไมรั่บ
พิจารณา*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
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แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


