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“““SSSWWWIIISSSSSS---GGGEEERRRMMMAAANNNYYY   888   DDDAAAYYYSSS”””   
วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวติเซอรแ์ลนด)์  
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D16-19 สาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหตุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดินทางของคณะทัวรก่์อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 

จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่เกิดเหตุการณ ์
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท  าใหก้ารเดินทางล่าชา้ 
หรอืเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทัวร ์มีสทิธ์ิ
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษัิท
ฯ ได้ช  าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบ
ได ้

 

วันที ่2 ซูริค - เบิรน์ - ทะเลสาบเบลาเซ - อนิเทอลาเก้น  
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถงึสนามบินนครซูริค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น  าคณะออกเดินทางสู่กรุง

เบิรน์ นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล  า้ค่าที่ไดร้บัการอนรุกัษ์
มาสูปั่จจบุนั เบิรน์สรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ ประกาศใหส้ว่นหนึ่งของ
เมืองเบิรน์เป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตั้ง
ครอ่มอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ ์ และย่านเมืองเก่าที่มีรา้นคา้เรยีงรายมากมาย ผ่านชมน า้พุ
ที่ตัง้อยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเสน้หนึ่งของยโุรป 
สมกบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
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บ่าย น าท่านเดินทางไปชมทะเลสาบสฟี้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สดุ ตั้งอยู่ในเขต
แบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็นทะเลสาบขนาดย่อม มี
ชื่อเสยีงในเรื่องสขีองน า้ในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลกึคริสตัลสฟี้าเทอรค์วอยส ์ จนสามารถ
มองเห็นฝงูปลาแหวกว่ายไดอ้ย่างชดัเจน ทะเลสาบที่นี่มีความสวยงามในทุกฤด ู โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในฤดใูบไมเ้ปลี่ยนส ี และฤดหูนาว นอกจากนีส้ถานที่แห่งนีย้งัขึน้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในที่
ตกปลาเทราตป์ลอดสารพิษ คณุภาพดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์ เนื่องจากเป็นแหลง่
อนบุาลปลาเทราตแ์บบออรแ์กนิกนั่นเอง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ แลว้เดินทาง
เขา้สูเ่มืองอินเทอลาเกน้ที่มีความส  าคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ชื่อ
ของเมอืงมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรอืเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-interlaken.ch 

วันที ่3 อนิเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 
เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองลูเซริน์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์ จดุเริ่มตน้ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถโคช้ ปี  

2001  UNESCO  ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยโุรป น  าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายงูเฟรา
ที่มีความสงูกว่าระดบัน  า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอรแ์ลนด)์ ซึ่ง
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางน าท่านสูย่อดเขาแวะชมกลา
เซียร ์ หรอืธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป เพลิดเพลนิและ
สนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป มองเห็นได้
กวา้งไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น  า้แข็งที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 
เมตร สมัผัสกบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนาน และเพลดิเพลนิ
กบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์ โดยที่ท  าการไปรษณีย์
ที่สงูที่สดุในยุโรป 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม เสน้ทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แลว้เปลี่ยนขึน้รถโคช้  ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน ์
เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแลว้ที่นกัท่องเที่ยวและบุคคลผูม้ีชื่อเสียง
พากันมาเยือนเมืองนี ้อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า 
อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพับวิคตอรนี็อกซ,์ นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอื่น ๆ อีกมากมายตาม
อธัยาศยั 

(12.50 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE**** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch/en 
วันที ่4 เทีย่วเมืองลูเซริน์ - วาดู๊ซ (รัฐอสิระลิคเค่นสไตน)์ - ฟสุเซ่น (เยอรมัน)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองลเูซิรน์ น  าชมรูปสลกัสงิโตหินบนหนา้ผา สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่

ทหารรบัจา้งชาวสวิส เที่ยวชมสญัลกัษณข์องเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไมท้อดตัวขา้ม
แม่น  า้รอยส ์ ในอดีตสรา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถือไดว้่าเป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของยโุรป ภายหลงัไดม้ีการบูรณะขึน้มาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม ้ โดยดา้นหลงัมียอด
เขาพิลาตุสเป็นฉากสวย จากนัน้น  าคณะเดินทางสูเ่มืองวาดู๊ซ (Vaduz) เมืองหลวงแห่งรฐั
อิสระลคิเค่นสไตน ์ เมืองน่ารกัและมีช่ือเสียงในเรื่องของแสตมป์ ตัง้อยู่พรมแดนระหว่าง
สวิส-ออสเตรียโดยอิงดา้นการเงินของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นหลกั เมืองเลก็ๆแห่งนี ้

 
(132 ก.ม.) 
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ปกครองโดยราชวงศท์ี่เก่าแก่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเดินทางผ่านทะเลสาบคอนสแตนซ ์ (Lake Constance) หรอื ทะเลสาบโบเดนเซ 

(Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยโุรป และกินอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศ
ไดแ้ก่ เยอรมนั ออสเตรยี และสวิตเซอรแ์ลนดท์ี่เมืองเบรเกน้ซ ์   จนเขา้สูเ่สน้ทางสายโรแมน 
ติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟุสเซ่น 
เมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุง่เรอืงในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็น
จดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารกั มีรา้นอาหาร, 
โรงแรมที่พกั ตลอดจนรา้นขายของที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

(162 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL HIRSCH**** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelfuessen.de 
วันที ่5 ฟุสเซ่น - เทีย่วชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์

 - อนิสบรูค 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นชวานสเกา เป็นที่ตั้งของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวาน 

สไตน ์ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทดิ์สนียย์ังหลงใหล และน าไปเป็นตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวาน  
สไตน ์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั กษัตริยล์คุวิคที่2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะ
สรา้งปราสาท 3 แห่งที่ ย่ิงใหญ่อนัไดแ้ก่นอยชวานสไตน,์ ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ให้
เป็นมรดกอนัล  า้ค่าแห่งรฐับาวาเรีย ชมวิวทิวทัศนอ์นังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่น และมี
ทะเลสาบและธารน า้แข็งลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุด
ชมวิวที่งดงามที่สดุของปราสาทที่สรา้งบนหนา้ผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 คริสเตียน 
จงัค ์เป็นผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอก ใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์เขา้สู่
ภายในตวัปราสาทเพื่อชมความสวยที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกับ
เรื่องราวอปุรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทีโรล เจา้ของดินแดนออสเตรยีน

แอลป์ น  าท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ไดร้บัการกลา่วขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขา
แอลป์ แมแ้ต่ราชส  านักของราชวงศฮ์ัปสบูรกท์ี่ ย่ิงใหญ่ยงัคงสรา้งที่พ  านักไวเ้สน่หข์องเมือง
อยู่ที่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน
และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮา้ส ์
(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 
18 ท  าใหดู้โดดเด่นและหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่ เก่าแก่ที่สดุของเมือง, วังฮอฟบูรก ์(Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดู
หนาว , ฮอฟ เกอ เค่  (Hofkirche) ที่ ถู กสร้างขึ ้น ใน  ค .ศ .  1563 และสวนสาธารณ ะ 
(Hofgarten) ใหค้วามรม่รื่นและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์

(115 ก.ม.) 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL INNSBRUCK**** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelinnsbruck.com   
วันที ่6 อนิสบรูค - มิวนิค - เทีย่วชมเมือง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือไดว้่าเป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค หลากหลาย

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยังเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรยีอีกดว้ย 
(163 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.hotelinnsbruck.com/
http://www.hotelinnsbruck.com/
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 เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่ง
แควน้บาวาเรียแห่งนี ้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศว์ิทเทลสบาค และพัฒนา
เมืองใหม้ีความส  าคัญที่สดุทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นแหลง่ผลิตเบียร ์ศูนยก์ลางการผลิต
รถยนต ์BMW น  าท่านบนัทกึภาพกับพระราชวงันิมเฟนเบิรก์หรือพระราชวงัฤดรูอ้น เขา้สูเ่ขต
เมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่ เก่าแก่, หอสมุด
แห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเดน้ท์ อิสระใหท้่านไดช้้อปป้ิง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ 
เป็นจุดเริ่มตน้ของถนนสายส  าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลยีน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่า
เป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็น
ที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหล่
ดาราหรอืมหาเศรษฐีระดับโลก จัตรุสัมาเรยีนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะ
ชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของ
ทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NH NEUE MESSE**** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com 
วันที ่7 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น  าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มี

เวลาใหท้่านไดท้  า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
(38 ก.ม.) 

13.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925  
วันที ่8 กรุงเทพฯ  
06.10 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ)  

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-20 มี.ค. 2563 79,000.- 72,000.- 64,000.- 12,500.- 8,500.- -25,000.- 
-20,000.- 

12-19 เม.ย.2563 87,000.- 79,000.- 70,000.- 12,500.- 8,500.- -31,000.- 
-24,000.- 

8-15 พ.ค. 256312 
82,000.- 74,000.- 66,000.- 12,500.- 8,500.- 

-25,000.- 
-20,000.- 29 พ.ค.- 5 มิ.ย. 256312 

19-26 มิ.ย. 256312 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพัก หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์  าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุัติเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตัว 
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✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น  า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่านรูจ้กัและ

เชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช  าระเงินส่วน
ที่เหลอืตามวนัที่ก  าหนด ทางบรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้ 
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท  าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบรกิารที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น  าเที่ยว ให้
คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น  าเที่ยว ให้คืน 
50% ของเงินค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น  าเที่ยว ไม่ต้อง
คืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจริง เพื่อการเตรยีมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ามาหกัจากเงินค่าบรกิารที่
ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้
ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2  ค่ามดัจ าของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
2.3  ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท์ี่น  ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
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เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน ์100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส  าหรบั

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพัก 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ  ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรบัเปลี่ยน หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่าย
เพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านได้
เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรอืเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้  าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส  าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่าน
สามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน  า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้  าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน  า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในน า้หนกั
สว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
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 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส  าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family)  
  หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เวลายืน่ประมาณ 10-15 วันท าการ 
**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิ ้วมือในการย่ืนขอวีซ่า Schengen และเคยได้รบัประทับตราวีซ่าพรอ้มกับมีขอ้ความ VIS ปรากฎบน

หนา้วีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ลว้ ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บลายนิว้มือส  าหรบัการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ต่อไป **  

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะตอ้งมาแสดงตัวเพื่อท  าการเก็บลายนิ ้วมือ ** 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรอืประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. x 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ช่วงใบหนา้มาถงึหวัไหล)่ จ  านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 

ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส  าเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ ์
 หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ  าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษัิทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส  าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที่คดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 3 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตรายางของธนาคารประทบัทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ  านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบั
สูภู่มิล  าเนา เนื่องจากสถานทตูสวิตเนน้ดเูรื่องการเงินเป็นหลกัหากลกูคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายให้
บคุคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไม่รบับัญชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอืรบัรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิส
ไม่รบัพิจารณา*** 

 กรณีที่บรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนักเรยีน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
 กรณีที่เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ ์ เดินทางไปกบับิดา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ  านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บรษัิทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  


