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วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวติเซอร์แลนด์)  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย

การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 

จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิ
ในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

 

วันท่ี 2 ซูริค - เบิร์น - ทะเลสาบเบลาเซ - อนิเทอลาเก้น  
00.40 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.25 น. คณะถงึสนามบินนครซูริค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าคณะออกเดินทางสู่กรุง

เบิร์น นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล า้ค่าที่ได้รับการอนรัุกษ์
มาสูปั่จจบุนั เบิร์นสร้างขึน้ในยคุกลางของยโุรป องค์การยเูนสโก้ ประกาศให้สว่นหนึง่ของ
เมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้
คร่อมอยู่คร่ึงถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พุ
ที่ตัง้อยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึง่ของยโุรป 
สมกบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น ที่มีความส าคัญประหนึง่เมืองหลวง

ของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด์ ชื่อของเมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee 
และ Brienzersee ระหว่างทางแวะทะเลสาบสฟ้ีาเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สดุ 
ตัง้อยู่ในเขตแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็นทะเลสาบ
ขนาดย่อม มีช่ือเสยีงในเร่ืองสขีองน า้ในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลกึคริสตัลสฟ้ีาเทอร์ควอยส์ 
จนสามารถมองเห็นฝงูปลาแหวกว่ายได้อย่างชดัเจน ทะเลสาบที่นี่มีความสวยงามในทกุฤด ู
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดใูบไม้เปลีย่นส ี และฤดหูนาว นอกจากนีส้ถานที่แห่งนีย้งัขึน้ชื่อว่า
เป็นหนึง่ในที่ตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ คณุภาพดีเยี่ยมแห่งหนึง่ในสวิตเซอร์แลนด์ 
เนื่องจากเป็นแหล่งอนบุาลปลาเทราต์แบบออร์แกนิกนัน่เอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ประทบัใจ แล้วเดินทางเข้าสูเ่มืองอินเทอลาเก้น   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-interlaken.ch 

วันท่ี 3 อนิเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 
เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองลูเซร์ิน 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถโค้ช ปี  

2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยโุรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายงูเฟรา

 



 

 

ที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึง่
ได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าท่านสูย่อดเขาแวะชมกลา
เซียร์ หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป เพลิดเพลนิและ
สนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป มองเห็นได้
กว้างไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 
เมตร สมัผัสกบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนกุสนาน และเพลดิเพลนิ
กบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์
ที่สงูที่สดุในยุโรป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลี่ยนขึน้รถโค้ช  ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ 
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียง
พากันมาเยือนเมืองนี ้อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชัน้ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า 
อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอื่น ๆ อีกมากมายตาม
อธัยาศยั 

(12.50 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch/en 
วันท่ี 4 เท่ียวเมืองลูเซร์ิน - วาดู๊ซ (รัฐอสิระลิคเค่นสไตน์) - ฟุสเซ่น (เยอรมัน) จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองลเูซิร์น น าชมรูปสลกัสงิโตหินบนหน้าผา สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่

ทหารรับจ้างชาวสวิส เที่ยวชมสญัลกัษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้าม
แม่น า้รอยส์ ในอดีตสร้างมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึง่ของยโุรป ภายหลงัได้มีการบูรณะขึน้มาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้ โดยด้านหลงัมียอด
เขาพิลาตุสเป็นฉากสวย จากนัน้น าคณะเดินทางสูเ่มืองวาดู๊ซ (Vaduz) เมืองหลวงแห่งรัฐ
อิสระลคิเค่นสไตน์ เมืองน่ารักและมีช่ือเสียงในเร่ืองของแสตมป์ ตัง้อยู่พรมแดนระหว่าง
สวิส-ออสเตรียโดยอิงด้านการเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหลกั เมืองเลก็ๆแห่งนี ้
ปกครองโดยราชวงศ์ที่เก่าแก่ 

 
(132 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเดินทางเลาะเลยีบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดน

เซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยโุรป และกินอาณาเขตพรมแดน 3 
ประเทศได้แก่ เยอรมนั ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสูเ่ส้นทางสายโรแมนติกของ
เยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟุสเซ่น เมือง
สดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมนั ที่ใช้เมืองนีเ้ป็นจุด
แวะพกัขนถ่ายสนิค้าและซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, 
โรงแรมที่พกั ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(162 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL LUDWIG**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelludwig.de 
วันท่ี 5 ฟุสเซ่น - เท่ียวชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - 

อนิสบรูค 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 



 

 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชวานสเกา เป็นที่ตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานส
ไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล และน าไปเป็นต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานส
ไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะ
สร้างปราสาท 3 แห่งที่ย่ิงใหญ่อันได้แก่นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ให้
เป็นมรดกอนัล า้ค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมี
ทะเลสาบและธารน า้แข็งล้อมรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุด
ชมวิวที่งดงามที่สดุของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 คริสเตียน 
จงัค์ เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ เข้าสู่
ภายในตวัปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกับ
เร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียน

แอลป์ น าท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขา
แอลป์ แม้แต่ราชส านักของราชวงศ์ฮัปสบูรก์ที่ย่ิงใหญ่ยังคงสร้างที่พ านักไว้เสน่ห์ของเมือง
อยู่ที่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สร้างขึน้ด้วยความประณีตละเอียดอ่อน
และมีอายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ 
(Helblinghaus) ตกึสมยัโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 
18 ท าให้ดูโดดเด่นและหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต่ ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง, วังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดู
หนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1563 และสวนสาธารณะ 
(Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์ 

(115 ก.ม.) 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL INNSBRUCK**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelinnsbruck.com   
วันท่ี 6 อนิสบรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - เท่ียวชมเหมืองเกลือ - มิวนิค  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและ

ยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สดุที่นกัท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลยีบเทือกเขาแอลป์ เมืองนีถู้กก่อตัง้
ขึน้ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไป
ด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วย
ลายปนูสไตล์สตดัโก้  และในอดีตเคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต้ 

(157 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็น

สถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองค าขาว แต่ใน
ปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ 
แต่ต้องสวมชดุคนงานที่มีเตรียมไว้ให้ น าท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ า้
เกลอือนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ใน
เหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส น าคณะออกเดินทางสู่นคร
มิวนิค ซึง่ถือได้ว่าเป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง 
อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เร่ิมจากโรงละคร
แห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 
ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง 
และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยว
พลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

 
(153 ก.ม.) 

 

http://www.hotelinnsbruck.com/


 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NH NEUE MESSE**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com 
วันท่ี 7 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่ง

แคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนา
เมืองให้มีความส าคญัที่สดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ BMW น าท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสู่เขต
เมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่, หอสมุด
แห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์  

10.45 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มี
เวลาให้ท่านได้ท า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

(38 ก.ม.) 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925  
วันท่ี 8 กรุงเทพฯ  
06.05 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ที่นกัท่องเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ)  
 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

23-30 มี.ค. 2562 80,000.- 72,000.- 64,000.- 12,000.- 8,000.- -24,000.- 
-19,500.- 

4-11 พ.ค. 2562 

82,000.- 74,000.- 66,000.- 13,000.- 9,000.- -24,000.- 
-19,500.- 

25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 
8-15 มิ.ย. 2562 
22-29 มิ.ย. 2562 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพัก หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุัติเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

 
 



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

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

เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

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

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ให้
คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ให้คืน 
50% ของเงินค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ไม่ต้อง
คืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได้ 
ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า              2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน         2.3  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื 



 

 

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

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  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 ากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่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 เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

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

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

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

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 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 า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 



 

 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 
**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎบน

หน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ต่อไป **  

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ ** 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. x 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถงึหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) 

ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

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

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ย้อนหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา เนื่องจาก
สถานทูตสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว (เป็น
ภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับพิจารณา*** 

 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 หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
  


