
 

 
 

 



 

 
 

วันท่ี วันท่ี 11 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์)ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์)  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์ D 

16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอนิ  

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี วันท่ี 22  ซูริค ซูริค --  เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก --  โลซานน์ โลซานน์ --  มงเทรอซ์มงเทรอซ์  อาทติย์อาทติย์  
00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถงึสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอนังาม

สง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอนัล า้คา่ที่ได้รบัการอนรุักษ์มาสู่
ปัจจบุนั เบิร์น ถกูสร้างขึน้ในยคุกลางของยโุรป องค์การยเูนสโก้ ประกาศให้ส่วน
หนึง่ของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดขนาดใหญ่ มี
ลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้คร่อมอยูค่ร่ึงถนน ผ่านชมโบสถ์  จตัรุัสรัฐสภา และ
ยา่นเมืองเกา่ที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พทุี่ตัง้อยูก่ลางถนนเป็น
ระยะๆ อยา่งสวยงาม มีถนนคนเดินทีส่วยงามอีกเส้นหนึง่ของยโุรป สมกบัเป็น
เมืองหลวงของประเทศ  

(127 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จกัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่

ประทบัของสมเด็จยา่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงส าเร็จการศกึษา
จากเมืองนีอ้ีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเวย์่ ทีแ่ม้แตศิ่ลปินตลกแหง่ฮอลลีวู้ด “ชาลี 
แชลปปลิน้” ยงัหลงใหลและได้อาศยัอยูท่ีน่ี่ในบัน้ปลายชวีิต สู่จดุหมาย
ปลายทางทีเ่มือง มงต์เทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทัง้ในฤดรู้อน
และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได้รับสมญานามวา่ริเวียร่าแหง่สวิตเซอร์แลนด์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.edenpalace.ch 

วันท่ี วันท่ี 33  มงต์เทรอซ์ มงต์เทรอซ์ --  ทาสซ์ ทาสซ์ --  แซร์มัท แซร์มัท --  ยอดเยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ --  
แซร์มัทแซร์มัท  

จันทร์จันทร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูเ่มืองแซร์มทั เมืองที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิง่และเป็นเมืองที่ได้รับการ

ยกยอ่งวา่ปลอดมลพษิที่ดีของโลก  ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 
ฟตุ) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  สิน้สุด
การเดินทางด้วยรถโค้ช พาคณะนัง่รถไฟสู่หมูบ้่านแซร์มทั 

(138 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
13.00 น. น าทา่นสูส่ถานเีคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสั

กบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และได้ชื่อวา่
เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทอืกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรา
มาวิว (นัง่ได้ 6 ทา่น) ไตค่วามสูงเหนือลานสกีอนักว้างไกลสุดสายตา แล้ว
เปล่ียนเป็น Cable Car ใหญ่จไุด้กวา่ 80 คน ชื่นชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุ

 

http://www.edenpalace.ch/


 

 
 

สูงทีสุ่ดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกวา่ยอดเขายงูเฟราและ
ยอดเขาเอกยุดมิูดี ในเขตมงต์บลงัก์ ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในสวสิ ถา่ยรูปกบั
รูปแกะสลกัน า้แข็งทีส่วยงาม ลานหิมะกว้างให้ทา่นได้สมัผสัอยา่งจใุจ หลงัจาก
นัน้ อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอด
มลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี   

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL MIRABEAU ZERMATT หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.hotel-mirabeau.ch 

วันท่ี วันท่ี 44  รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส --  อันเดอร์แมท อันเดอร์แมท --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบโคโม่ 
--  ซอนดริโอซอนดริโอ  

อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นนัง่รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟดว่นที่วิ่งช้า

ที่สุดในโลก วิง่ผา่นภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค์ 
สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาทีสู่ง 2,000 กวา่เมตร 
ตลอดเส้นทางทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง 
Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทอืกเขาแอลป์จนเข้าสู่เมืองอนัเดอร์
แมท  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถรอรับทา่นแล้วเดินทางผา่นเมืองลูกาโน ่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ

แคว้นทิซิโน ่ จนเข้าสู่เขตทะเลสาบโคโม ได้ชื่อวา่เป็นทะเลสาบที่สวยงามทีสุ่ด
ของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทอืกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อม
ปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแหง่นี ้
ผ่านเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศที่เรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จน
กลายเป็นศนูย์รวมชนชัน้สูงและบคุคลมีชือ่เสียงของยโุรป ถงึเมืองซอนดริโอ 
(Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถกูผนวก
รวมอยูก่บัอาณาจกัรลอมบาร์ดี และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ  

(228 ก.ม.) 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL LA FIORIDA หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.lafiorida.com  
วันท่ี วันท่ี 55  ซอนดซอนดริโอ ริโอ --  ทริาโน่ ทริาโน่ --  รถไฟ รถไฟ BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น  พุธพุธ  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองทริาโน ่ จดุเร่ิมต้นของรถไฟทอ่งเที่ยวสาย BERNINA 

EXPRESS ที่เกา่แกท่ี่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากวา่หนึง่ศตวรรษมาแล้วที่
เปิดให้บริการนกัทอ่งเที่ยว น าทา่นผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปก
คลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แหง่ และสะพาน 196 
แหง่ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
เส้นทางนีร้ับประกนัความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึง่ความประทบัใจและ
ความทรงจ าในประสบการณ์ที่หาชมได้ยาก    จดุหมายปลายทางที ่     
             เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวทีแ่สนสงบในปี
ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้มีการ
เกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแขง่ในระดบัเวิลด์แชมป์
เปีย้นชิพ และโอลิมปิกมาแล้ว 

(27 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอนิเทอลาเก้น ที่มีความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของ แบร์น (296 ก.ม.) 

http://www.lafiorida.com/


 

 
 

เนอร์-โอเบอร์ลนัด์ ชื่อของเมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee 
และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแหง่
การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.hotel-bellevue-

interlaken.ch  
วันท่ี วันท่ี 66  กรินเดอวาลด์ กรินเดอวาลด์ --  น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น --                  

อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น  
พฤหัสพฤหัสบดีบดี  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเทีย่วยอดเขายงูเฟรา 

โดยรถโค้ช (ในปี  2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป) รถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติของ 
JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายงูเฟราที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 
11,333 ฟตุ ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางแวะ
ชมกลาเซียร์ หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยโุรป 
เพลิดเพลินและสนกุสนานกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จดุชมวิวทีสู่ง
ที่สุดในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลทีสุ่ด ณ จดุ 3,571 เมตร ชมถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แข็งลึกกวา่ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 
เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์
ที่สูงที่สุดในยโุรป 

(30 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย

ผ่านหมูบ้่านเวงเก้น เมืองปลอดมลพิษที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปล่ียนขึน้
รถโค้ชคนัเดิมที่หมูบ้่านเลาเทรอบรุนเนน่เข้าสู่เมืองอนิเทอลาเก้น อิสระให้ทา่น
เดินเล่นชมเมืองที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า, บ้านแบบชาเล่ต์สไตล์ และอสิระให้
ได้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู ของท่ีระลึก และช้อค
โกแลตอนัเล่ืองชื่อ 

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั  HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotel-bellevue-

interlaken.ch  
วันท่ี วันท่ี 77  อนิเทอลาเก้น อนิเทอลาเก้น --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นสู่เมืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้

ขายแลกเปล่ียนทองค าทีใ่หญ่ทีสุ่ด และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 
ของโลก  

(135 ก.ม.) 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG971  
วันท่ี วันท่ี 88  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
05.30 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนือ่งจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

12-19 ม.ค. 2562 110011,,000000..--  9911,,000000..--  8181,,000000..--  1122,,000000..--  88,,000000..--  --3300,,000000..--  
--2244,,000000..--  19-26 ม.ค. 2562 

http://www.hotel-bellevue-interlaken.ch/
http://www.hotel-bellevue-interlaken.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%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.hotel-bellevue-interlaken.ch/
http://www.hotel-bellevue-interlaken.ch/


 

 
 

ค่าทวัร์รวมค่าทวัร์รวม  ::  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่14 กันยายน 2561  

 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่า Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / ค่าเคเบิล้คาร์ขึน้ Matterhorn Glacier 

Paradise, ค่ารถไฟสายภูเขา Jungfraubahn 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพัก หากวนัดังกลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุัติเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 ก.ก. 
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทวัร์ไม่รวม  ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า

26 ม.ค.- 2 ก.พ. 2562 
2-9 ก.พ. 2562 
9-16 ก.พ. 2562 
16-23 ก.พ. 2562 

23 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562 
2-9 มี.ค. 2562 

**8-15 มี.ค. 2562** 9797,,000000..--  8888,,000000..--  7878,,000000..--  1122,,000000..--  88,,000000..--  --2424,,000000..--  
--1919,,000000..--  **15-22 มี.ค. 2562** 
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ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้ออ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 



 

 
 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 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) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกนั  ซึง่
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (สถานที่เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอการเดินทางเป็นครอบครัว (บครัว (FFaammiillyy))   
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ



 

 
 

ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  
((การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มืสแกนลายนิว้มือด้วยตนเองอด้วยตนเอง  ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือทีป่ระเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่นสวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือทีป่ระเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่นท าการนดัหมายท าการนดัหมาย))  
TTLLSS  CCoonnttaacctt  ::  1122//11  อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ที่ 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯอาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ที่ 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า, ใบมรณะ
บตัร / ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน  

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 3 เดือนต้องอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่าย
ได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา เนื่องจากสถานทตูสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบัญชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลาก
ออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสือ
รับรองจากทางธนาคารไม่จ าเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับรองการเงินให้กบับุคคลอื่นๆในครอบครัวจงึจะขอ*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


