BIG PRO 8
“SWITZERLAND 8 DAYS”
วันที่ 1
22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
01.05 น.
07.50 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

กรุ งเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D
16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและ
การเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อ
ตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัท ฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ซูริค - นา้ ตกไรน์ - วาดูซ - ซังคท์ โมริทซ์ เมืองฟ้าครามนา้ ใส
เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970
คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ ชรอรับแล้ วนาท่านเดินทางสูเ่ มืองชาฟฮาวเซ่น
(SCHAFFHAUSEN) ซึง่ ตังอยู
้ ่บนฝั่ งเหนือของแม่น ้าไรน์ เมืองที่มีความสวยงาม
เต็มไปด้ วยกลิ่นไอของสถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค
นาท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่และสวยที่สดุ ใน
ยุโรป ชมความแรงของกระแสน ้าที่กระทบกับโขดหินกลางน ้าดังสนัน่ ไปทัว่ บริ เวณ
ละอองน ้าที่กระจายปกคลุมไปทัว่ เสมือนเมืองมายา สูดอากาศบริ สทุ ธิ์ และสัมผัส
ต้ นไม้ ใหญ่เรี ยงรายทัว่ บริ เวณ จากนันเดิ
้ นทางสู่ “เมืองวาดูซ” เมืองหลวงของ
ประเทศลิคเค่นสไตน์ ประเทศที่ “เล็กที่สดุ ” ในทวีปยุโรป ตังอยู
้ ่ใจกลางของทวีป
ยุโรประหว่างออสเตรี ย และสวิตเซอร์ แลนด์ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองซังคท์โมริ ทซ์เมืองฟ้าครามน ้าใส เป็ นเมืองที่ติดอันดับรี สอร์ ตฤดู
หนาวที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ของโลก เป็ นสถานที่โปรดปรานของมหาเศรษฐี และดารา
ฮอลลีวดู แม้ แต่เจ้ าฟ้าชายชาลส์ก็มีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่นี่เช่นกันแซงค์มอริ ทซ์
เป็ นเมืองมีภมู ิทศั น์ที่งดงามปกคลุมไปด้ วยภูเขาหิมะตลอดทังปี
้
มีเส้ นทางสกีที่
ยาวและตื่นเต้ นแสนดึงดูดใจ ใจกลางเมืองประดับด้ วยทะเลสาบแซงค์มอริ ทซ์อนั
ใสสะอาด เมืองนี ้ยังเป็ นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวทุกประเภท ให้ ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติที่บริ สทุ ธิ์
จากนัน้
เดินทางสูห่ มูบ่ ้ าน Samedan ที่ตงอยู
ั ้ ่กลางหุบเขาแองกาดีน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL BERNINA 1865 หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อันเดอร์ แมท - เซอร์ แมทเมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์ บนดิน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดิ น ทางโดยรถโค้ ช สู่ ก็ อ ทธาร์ ท ที่ เป็ นเจ้ าของอุ โมงค์ ที่ ลึ ก ที่ สุ ด ในยุ โ รป
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เสาร์

อาทิตย์

Thai

Local
www.hotel-bernina.ch
จันทร์
Buffet
(233 ก.ม.)

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.

Gotthard Base Tunnel (57 ก.ม.) จากนัน้ รถไต่ ระดับ ขึน้ สู่ย อดเขาที่ มี หิ มะปก
คลุม ท่ า นสามารถพบเห็ น ธารน า้ แข็ ง (Glacier) บนยอดเขาสู งจนเข้ า สู่เมื อ ง
อันเดอร์ แมท
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดิ น ทางสู่เมื อ งเซอร์ แ มทตามเส้ น ทาง Furka Pass เลาะเลี ย บคู่ข นาน
บางส่วนไปกับ เส้ น ทางรถไฟสานกลาเซี ย เอ็ก ซ์ เพรสชื่ อดังของสวิส เซอร์ แลนด์
จนถึงเมืองทาสซ์ Tasch เมืองสุดท้ ายที่สิ ้นสุดสาหรับรถยนต์ เพื่อนั่งรถไฟสู่เมือง
เซอร์ แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่งและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอด
มลพิ ษที่ดีของโลก ตังอยู
้ ่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ นเจ้ าของ
ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ ของสวิตเซอร์ แลนด์ อิสระให้ ท่านได้ ชมเมืองมี
ร้ านค้ ามากมาย เมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL GORNERGRAT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อิสระตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่ อนหรื อช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีคา่ ของทุกท่านจึงไม่รวมอาหารกลางวัน และเย็น

แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว / Optional Tour Zermatt

 พิชติ ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn)
ท่ า นสามารถ นั่ ง กระเช้ าเคเบิ ล้ คาร์ สู่ ส ถานี MATTERHORN GLACIER
PARADISE เพื่ อสัมผัส กับ ความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นที่ สูงถึง
4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป
กระเช้ าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนั
กว้ างไกลสุ ด สายตา เป็ นระยะทางยาวกว่ า 8 กิ โ ลเมตร (ยาวที่ สุ ด ใน
สวิตเซอร์ แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริ เวณไคลน์แมท
เทอร์ ฮอร์ น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ใน
เขตมงต์ บลังก์ ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยู่สงู ที่สดุ ในสวิส ถ่ายรู ปกับรู ปแกะสลักน ้าแข็ง
ที่สวยงาม ลานหิมะกว้ างให้ ท่านได้ สมั ผัสอย่างจุใจ
 พิชติ ยอดเขากรอนาแกร็ ต (Gornergrat)
ท่านสามารถนัง่ รถไฟไต่ระดับผ่าน 34 ยอดเขาสูง เพื่อพิชิตวิวสวยบนความสูง
3,089 เมตร ที่นี่เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
รถไฟกรอนาแกร็ ต ท่านสามารถสนุกสนาน
ไปกับลานหิ มะกว้ าง และให้ ท่านได้ ชื่น ชมกับ วิวสวยของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์ น ภาพบรรยากาศของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นทรงปิ รามิดที่มีปลายคุ้มงอ
เหมือนขอแปลกตา จนวอล์ทดิสนีย์นาไปเป็ นต้ นแบบเครื่ องเล่น Big Thunder
ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
 พิชติ ยอดเขาโรธอน (Rothorn)
ยอดเขาโรธอน เป็ นอีกหนึง่ ยอดเขาที่ท่านสามารถชมวิวบรรยากาศของยอด
เขาแมทเทอร์ ฮอร์ นได้ ที่ความสูง 3,103 เมตร นัง่ รถไฟหัวจักรไอน ้าที่เก่าแก่
ที่สดุ ในสวิตเซอร์ แลนด์ ซึง่ รถไฟขบวนนี ้เปิ ดเฉพาะในฤดูร้อน
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Local

Local
www.gornergrat.com
อังคาร
Buffet

วันที่ 5
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

 ช้ อปปิ ้ งในเซอร์ แมท
ร้ านค้ าส่วนใหญ่ อาทิ ร้ านสินค้ าที่ระลึกต่างๆ ปิ ดให้ บริ การเวลา 19.00 น.
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL GORNERGRAT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.gornergrat.com
เจนีวา - โลซานน์ - ลูเซิรน์
พุธ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สดุ ของสวิส ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบเจนีวา
(Lac Laman) เมืองที่วา่ กันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลย
นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็ นที่ตงของธนาคารจ
ั้
านวนมาก ชม
ทะเลสาบเจนีวาและน ้าพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน ้าขึ ้นท้ องฟ้าได้ สงู ถึง
140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึง
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอ่ เจนีวา
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เยี่ยมชมเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จกั ดีในสวิสนอกจากเป็ นเมืองที่ประทับของ
สมเด็จย่าแล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงสาเร็ จการศึกษาจากเมืองนี ้อีก
ด้ วย จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ เป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ ว ที่นกั ท่องเที่ยวและ
บุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี ้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั POST HOTEL WEGGIS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotelpostweggis.com
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)
พฤหัสบดี
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดย
(85 ก.ม.)
รถโค้ ช ปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แ ห่ ง แรกของยุ โ รป น าคณ ะนั่ ง รถไฟท่ อ งเที่ ยวธรรมชาติ ข อง
JUNGFRAUBAHN ขึน้ พิ ชิ ตยอดเขายู งเฟราที่ มี ความสูงกว่าระดับ น า้ ทะเลถึ ง
3,454 เมตร (สูงเป็ นอันดับ 2 ของสวิสเซอร์ แลนด์) ซึง่ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น TOP
OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนาท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรื อธารน ้าแข็ง
ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการ
เล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ
ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธารน ้าแข็ง 30 เมตร
สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Aletsch ที่ ยาวที่ สุดในเทื อกเขาแอลป์ ยาวถึง 22
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนาน และ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด
โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
Local
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่าน
(12.5 ก.ม.)
เมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลี่ยนขึ ้นรถโค้ ชคันเดิมทางสู่
เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังริ มทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ นาคณะไปถ่ายรู ปคู่
กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ ามแม่น ้ารอยส์ เป็ นภาพที่ถกู ใช้ ในการโปรโมตเมือง
แล้ วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึง่ คือ รู ปสลักสิงโตหินบนหน้ าผา ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อ
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เป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ ว
อิสระให้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกา
ชันดี
้ , มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตาม
อัธยาศัย
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั POST HOTEL WEGGIS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotelpostweggis.com
วันที่ 7
อินเทอลาเก้ น - สนามบินซูริค - กลับกรุ งเทพฯ
ศุกร์
07.30 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
08.30 น.
นาท่านสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ นศูนย์กลางการซื ้อ
ขายแลกเปลี่ยนทองคาที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4
ของโลก
13.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่ 8
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
เสาร์
05.30 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
12-19 พ.ค. 2561
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

ค่าทัวร์ รวม :











ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Tour Fare
ADL

CHD 4-11 CHD 4-6
With Bed No Bed

DBL
SGL

79,000.-

71,900.- 63,900.- 10,000.-

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

6,000.-

-23,000.-18,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น
จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ บ. เอ ดับเบิ ้ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรค
ประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
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 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตั๋วเท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีทเี่ กิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงิน
ค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
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ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่าง
กัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่องปรับอากาศที่ มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนันๆ
้ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิ น 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
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 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ

**หากท่านเคยทาการเก็บลายนิว้ มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้ รับประทับตราวีซ่าพร้ อมกับมีข้ อความ VIS ปรากฎบน
หน้ าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ท่านไม่จาเป็ นต้ องเก็ บลายนิ ้วมือสาหรับการยื่นขอวีซ่าในครัง้ ต่อไป**
**ในกรณี ที่ท่านไม่เคยทาการเก็บลายนิ ้วมือมาก่อน ท่านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่อทาการเก็ บลายนิ ้วมือ **
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้ นช่วงใบหน้ ามาถึงหัวไหล่) จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน)
ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มทีม่ ีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา เนื่องจาก
สถานทูตสวิตเน้ นดูเรื่ องการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ ามีบญ
ั ชีฝากประจา/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็ นการง่า ยต่อการอนุมตั ิ
วีซา่
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลใน
ครอบครัว (เป็ นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับ
พิจารณา***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ
หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
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แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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