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วนัที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์) 
 

เสาร์ 

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการ
บินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเชค็อิน 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนัสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ 
รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ไดมี้การตกลงช าระ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากในรายการทวัร์ 
หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 

 

วนัที่ 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวทิซ์นาว - ขึน้ยอดเขาริก ิ– ซังต์มอริทซ์ 
 

อาทิตย์ 

01.05 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
 

 

07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโคช้รอรับแลว้เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ พาท่านเดินทางสู่หมู่บา้นวิทซ์
นาว นัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร 
ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติ
ของทะเลสาบ Luzern และ Zug 
 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย 

เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบ้ิลคาร์ท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ท่ีแตกต่าง จากนั้น คณะออก
เดินทางสู่เมืองซังตม์อริทซ์ เมืองฟ้าครามน ้าใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ ในปี ค.ศ. 
1864 ไดส้ร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ 
สเกต็น ้าแขง็, บ๊อบสเลด ท่ีมีการแข่งในระดบัเวิลดแ์ชมป์เป้ียนชิพและโอลิมปิกมาแลว้ 

 

19.00 น. 
รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL CERVUS**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotelcrevus.ch 

วนัที่ 3 ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่  
 จนัทร์ 

07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA 
EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ล  าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะ 

 
(09.30-12.00) 

http://www.hotelcrevus.ch/
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สะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เส้นทางน้ีรับประกนัความสวยแบบห้าม
กะพริบตา จนเขา้สู่เมืองทิราโน่ แหล่งพกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี 
 

12.30 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ จนเขา้สู่เขตทะเลสาบ
โคโม ไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขา
แอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดน
แห่งน้ี ระหว่างทางผ่านเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ 
ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอัน
ศกัดิ์ สิทธ์ิ  จนถึงเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศช่ือดงัริมทะเลสาบที่มีอากาศดีตลอดปี เหล่าดารา
ฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศท่ีเมืองน้ี 
 

(121 ก.ม.) 

19.00 น. 
รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL DE LA PAIX**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.delapaix.ch 

วนัที่ 4 ลูกาโน่ - อนัเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมอืงแซร์มทั เมอืงปลอดมลพษิ 
 

องัคาร 

08.00 น. 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่กอ็ทธาร์ท ที่เป็นเจา้ของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17 ก.ม.) จากนั้นรถ
ไต่ระดบัข้ึนสู่ยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน ้าแขง็ (Glacier) บนยอดเขาสูงจน
เขา้สู่เมืองอนัเดอร์แมท  
 

(111 ก.ม.) 
 

12.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

14.00 น. น าท่านนั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชม
อุโมงค ์สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่าน
ในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนต์วิ่งและเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยก
ยอ่งว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตั้งอยูบ่นความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์ อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีร้านคา้มากมาย เมืองน้ี
เป็นที่ช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก  
 

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. 
รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotelmirabeab.ch 

วนัที่ 5 แซร์มทั - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) 
 

พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.delapaix.ch/
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08.30 น. น าท่านสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผสักบัความงดงาม
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของ
เทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอัน
กวา้งไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกบั
ทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา 
และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต ์บลงัก ์ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกั
น ้าแขง็ท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท่้านไดส้ัมผสัอยา่งจุใจ 
 

 

12.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Asian 

บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชม
เมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี 
 

 

19.00 น. 
รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotelmirabeab.ch 

วนัที่ 6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA – กซืตาด์ก 
 พฤหัสบด ี

07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. อ าลาเมืองแซร์มทั แลว้เดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด ในแควน้วลัเล่ส์ ไดรั้บการขนานนามว่า The 
largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติท่ีโด่งดงัท่ีสุดในเขตเทือกเขาแอลป์ 
น าท่านเขา้สู่ BURGERBAD THERME ท่ีใหบ้ริการอาบน ้าแร่และสปาใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของ
เมือง สระน ้าแร่กว่า 10 แห่งภายในศูนยบ์ริการแห่งน้ี อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบั Indoor & 
Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส 

(63 ก.ม.) 

 

12.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Asian 

13.00 น. เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส    
 

(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา 
(Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวย
ที่สุดของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟาร์มปศุสัตว์ สู่ใจกลางของ
ประเทศ ที่จะท าให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่ตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ จนถึง
สถานีกืซตาดก์ (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอนัดบัตน้ๆของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซ
แห่งน้ีมีบา้นตากอากาศของคนดงั อาทิ จูลี่ แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทยเ์ลอร์ 
และเคยตอ้นรับคนดงัพร้อมทั้งเหล่าเซเลบ็ของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าหญิง
ไดอาน่า, ปารีส ฮิลตนั ท่านอาจจะไดพ้บกบัคนดงัๆไดท้ี่น่ี 
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19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL ARC EN CIEL ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotelarcenciel.ch 

วนัที่ 7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เมืองอินเทอ
ลาเก้น 
 

ศุกร์ 

07.30 น. 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด ์จุดเร่ิมตน้ของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโคช้ ปี  2001  
UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น า
คณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมีความสูง
กว่าระดบัน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่า
เป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาด
ใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยโุรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง 
Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยโุรป มองเห็นไดก้ว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ี
แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้
สนุกสนาน และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด 
โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยโุรป 
 

(84 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
 

Asian 

บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอด
มลพิษท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แลว้เปลี่ยนข้ึนรถโคช้คนัเดิมเขา้สู่เมืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั และมีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตั้งอยู่
ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้งยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สัมผสั
บรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 
 

(12.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. 
รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Swiss Fondue 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL METROPOLE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotelmetropole.ch 

วนัที่ 8 อนิเทอลาเก้น - สนามบินซูริค – กลบักรุงเทพฯ 
 เสาร์ 

07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค ศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวิส เป็นศูนย์กลางการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
ทองค าที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลกัทรัพยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  

(135 ก.ม.) 

 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
 

 

http://www.hotelarcenciel.ch/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wvopzeeland.nl/Jungfraubahn.jpg&imgrefurl=http://classified.sanook.com/item/6274001&usg=__rpkxgldDfurl0d88dZB922vxrZU=&h=724&w=1024&sz=130&hl=th&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=Wk4e0lt5y7TVUM:&tbnh=106&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1
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วนัที่ 9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
 อาทิตย์ 

05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 
109,000 99,000 92,000 19,000 9,000 -22,000 

-17,000 
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 ม.ิย. 2563 
20-28 ม.ิย. 2563 

27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวิตฟรังคต่์อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์(เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ  1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรค 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  
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ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่าน

รู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง  ซ่ึงเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่าน
ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์ , ผูท้ี่ก่อ
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 
 

 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้ น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนที่เหลือ 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ส่วนสายการ

บิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผู ้

พกั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้
 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบั 
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โปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถูกเรียกเกบ็โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 
น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เดก็ , และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยื่นวซ่ีาของประเทศสวติเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง  ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ยกเวน้ผูท่ี้เคยสแกนลายน้ิวมือท่ีประเทศสวติเซอร์แลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน) 
VFS : เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ10330 
 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ช่วงใบหนา้มาถึงหวัไหล่) จ  านวน 2 ใบพื้นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) 

ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า, ใบมรณะบตัร / 

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
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 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต  าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือกเล่มที่
มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่าง
ไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา เน่ืองจากสถานทูตสวิตเน้นดูเร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลูกคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสิน 
โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า  ตอ้งออก
หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนังสือ
รับรองจากทางธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้กรณีที่ตอ้งรับรองการเงินใหก้บับุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ*** 

 กรณีที่บริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระ บุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั
ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดกต็าม ท่าน
ไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

  


