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NT279
ทวัรย์ุโรป เจาะลกึสวติเซอรแ์ลนด ์10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป สวสิ ยุโรปตะวันตก , 10 วัน 7 คนื ,

ASTORIA HOTEL  , EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX  , ROMANTIC GRAND HOTEL DELLA POSTA
 , HOTEL MIRABEAU ZERMATT  , HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN

นครซูรคิ - เมอืงแซรม์ทั - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ - ถ้าํน้าํแข็ง - เมอืงทาสซ ์- เมอืงมงตเ์ทรอซ ์- พชิติยอดเขา 
Glacier 3000 - เมอืงอนิเทอลาเกน้ - เมอืงกรนิเดอวาลด ์- ยอดเขายงูเฟรา - เมอืงลกูาโน่ - เมอืงซอนดรโิอ - Fox Town

Factory Stores
เมอืงซอนดรโิอ - เมอืงทริาโน่ - รถไฟBERNINA EXPRESS - เมอืงลเูซริน์ - สะพานคาเปล - หมูบ่า้นวทิซน์าว - ขนึเขารกิ ิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์

21.00 น.
พรอ้มคณะท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ 
หมายเหต ุทางบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมการเดนิทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดนิทาง โดยซอืตวัเครอืงบนิ, เช่ารถโคช้,
จองโรงแรมทพีกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ เพอืเป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์
ในกรณีทเีกดิเหตกุารณ์อนัสดุวสิยัอาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครอืงไมท่นั),
การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเป็นผลทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื
ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มสีทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรม
และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ททีา่นไดชํ้าระมาแลว้ เพราะทางบรษิทัฯ ไดม้กีารตกลงชําระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้
และหากมคีา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทเีกดิขนึนอกเหนอืจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษิทั ฯ
มอิาจรบัผดิชอบได้



วนัท ี2
ซูรคิ - อนัเดอรแ์มท - รถไฟสูเ่มอืงแซรม์ทัเมอืงปลอดมลพษิ

00.35 น.
เดนิทางสู ่นครซูรคิ โดยสายการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG970

06.55 น.
คณะถงึ สนามบนินครซูรคิ หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงอนัเดอรแ์มท

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
นําทา่นนังรถไฟสู ่เมอืงแซรม์ทั รถไฟวงิผา่นภมูปิระเทศทงีดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์สะพาน หบุเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอน
และหบุเขาทสีงู 2,000 กวา่เมตร ตลอดเสน้ทางทา่นสามารถชมยอดเขาทปีกคลมุดว้ยธารน ้าํแข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn
ทพีาดผา่นในกลางเทอืกเขาแอลป์สูเ่มอืงแซรมั์ท เมอืงทไีม่อนุญาตใหร้ถยนตว์งิและเป็นเมอืงทไีดรั้บการยกย่องวา่ปลอดมลพษิทดีขีองโลก
ตังอยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด์
อสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงมรีา้นคา้มากมาย เมอืงนีเป็นทชีนืชอบของนักสกจีากทัวโลก 

หมายเหต ุรถไฟสายกลาเซยีเอ็กซเ์พรส (Glacier Express) ประกาศปิดปรบัปรุงตูร้ถไฟกลาเซยีเอ็กซเ์พลสประจําปี ในวนัท ี15
ตลุาคม - 9 ธนัวาคม 2561 ดงันนัในช่วงวนัดงักลา่ว ทางการรถไฟจะจดัตูข้บวนปกตมิารองรบันกัทอ่งเทยีวแทน

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL MIRABEAU หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
เซอรแ์มท - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซยีร ์พาราไดซ)์ - มงเทรอซ์

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.
นําทา่นสู ่สถานเีคเบลิคาร ์MATTERHORN GLACIER PARADISE เพอืสมัผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทสีงูถงึ 4,478 เมตร
และไดช้อืวา่เป็นยอดเขาทมีรีูปทรงสวยทสีดุของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นังได ้6 ทา่น)
ไตค่วามสงูเหนือลานสกอัีนกวา้งไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กโิลเมตร (ยาวทสีดุในสวติเซอรแ์ลนด)์ ชนืชมกับทวิทัศนท์สีวยงาม ณ
จดุสงูทสีดุบรเิวณ ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูดิ ีในเขตมงต ์บลังก ์

ชม ถ้าํน้าํแข็ง ทอียู่สงูทสีดุในสวสิ ถ่ายรูปกับ รูปแกะสลกัน้าํแข็ง ทสีวยงาม ลานหมิะกวา้งใหท้า่นไดส้มัผัสอย่างจใุจ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังจากนัน อสิระตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการพักผอ่นในเมอืงปลอดมลพษิ หรือเดนิเทยีวชมเมอืง ถ่ายรูป
อกีทังยังเป็นเมอืงสวรรคข์องนักสกี

จนถงึเวลาอันสมควร นําทา่นออกเดนิทางโดยรถไฟ กลับมาสู ่เมอืงทาสซ ์อกีครัง เพอืเดนิทางสูเ่มอืง มงตเ์ทรอซ์
เมอืงพักผอ่นตากอากาศทมีชีอืเสยีง ทังในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซงึไดรั้บสมญานามวา่รเิวยีร่าแหง่สวติเซอรแ์ลนด์

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน



วนัท ี4
มงเทรอซ ์- พชิติยอดเขา Glacier 3000 - อนิเทอลาเกน้

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําคณะออกเดนิทางสู ่เขา Glacier 3000 ทเีมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทตัีงของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทจีผุูโ้ดยสารไดถ้งึ
125 คน พาทา่นขนึกระเชา้ยักษ์ พรอ้มชมทัศนียภาพทงีดงาม สูบ่รเิวณ กลาเซยีร ์เลอ ไดเบอเร็ต หรือทไีดรั้บการขนานนามใหม่วา่ กลาเซยีร์
3000 (Glacier 3000) พาทา่นนังรถ Snow Bus ตะลยุหมิะทขีาวโพลนสูจ่ดุชมววิทัศนียภาพทงีดงาม หากอากาศด ีทอ้งฟ้าสดใส
ทา่นจะสามารถมองเห็นยอดเขาจงุฟราวหรือแมทเทอรฮ์อรน์ไดจ้ากทนีี เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตนืเตน้สนุกสนานในบรเิวณ Fun Park
ใหท้า่นไดเ้ลน่สโนวส์เลด ในลานหมิะ และไม่พลาด Peak Walk By Tissot
กจิกรรมทา้ทายดว้ยการเดนิบนสะพานแขวนเชอืมสองยอดเขาดว้ยความสงู 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
หลังอาหารนําคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ ทมีคีวามสําคัญประหนงึเมอืงหลวงของแบรน์เนอร ์โอเบอรลั์นด์
ชอืของเมอืงมาจากทําเลทตัีงของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)
อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาในการชอ้ปปิงสนิคา้ชนัดขีองสวสิเป็นของฝาก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
กรนิเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเนน่ - เมอืงอนิเทอลาเกน้

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์จดุเรมิตน้ของการทอ่งเทยีว ยอดเขายูงเฟรา โดยรถโคช้ ปี 2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายูงเฟรา
เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป 

นําคณะนังรถไฟทอ่งเทยีวธรรมชาตขิอง JUNGFRAUBAHN ขนึพชิติยอดเขายูงเฟราทมีคีวามสงูกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอันดับ
2 ของสวสิเซอรแ์ลนด)์ ซงึไดรั้บการยกย่องวา่เป็น TOP OF EUROPE 

ระหวา่งเสน้ทางนําทา่นสูย่อดเขาแวะชม กลาเซยีร ์หรือ ธารน้าํแข็งขนาดใหญ ่จนถงึสถานีรถไฟทสีงูทสีดุในยุโรป
เพลดิเพลนิและสนุกสนานกับการ เลน่หมิะในลานกวา้ง Sphinx จดุชมววิทสีงูทสีดุในยุโรป มองเห็นไดก้วา้งไกลทสีดุ ณ จดุ 3,571 เมตร 

ชม ถ้าํน้าํแข็ง ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าํแข็ง 30 เมตร สมัผัสกับภาพของธารน ้าํแข็ง Aletsch ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22
กโิลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขายูงเฟรา
และไม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์ โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยุโรป

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บา่ย
นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าํเสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสนสวยผา่นเมอืงปลอดมลพษิทไีม่อนุญาตใหร้ถยนตว์งิ
แลว้เปลยีนขนึรถโคช้คันเดมิเขา้สู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ อันเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญ
และมคีวามสําคัญประหนงึเมอืงหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลันด ์ตังอยู่ทะเลสาบสองแหง่มภีาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง
อกีทังยังเมอืงแหง่การพักผอ่น สมัผัสบรรยากาศอันบรสิทุธิ

19.00 น.



รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เมอืงอนิเทอลาเกน้ - ลกูาโน ่- Fox Town Factory Stores - ซอนดรโิอ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงลกูาโน่ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทซิโิน่ ทมีอีากาศดตีลอดปี เหลา่ดาราฮอลลวีูด๊นยิมมาตากอากาศทเีมอืงนี

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหาร นําคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซอนดรโิอ (Sondrio) ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิงท ีFox Town Factory Stores
อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปปิงสนิคา้เบรนเนมดก์วา่ 100 รา้นคา้ จนไดเ้วลาอันสมควร 

นําคณะออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซอนดรโิอ เมอืงทเีคยเป็นเมอืงพักของทหารโรมันโบราณ ซงึภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบารด์ี
และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดสิทิธิ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
ซอนดรโิอ - ทริาโน ่- BERNINA EXPRESS - ซงัตม์อรทิซ ์- ลเูซริน์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงทริาโน ่โดยเลาะเลยีบผา่น ทะเลสาบโคโม ่แหลง่พักผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอติาลี
เพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอ์ติาเลยีนรมิทะเลสาบ และวลิลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง
เนน้ความเรียบงา่ยทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้าํ น ้าํพ ุทะเลสาบ เนนิเขา ทลีอ้มรอบ ทําใหด้โูดดเดน่

10.03 น.
รถไฟทอ่งเทยีวสาย BERNINA EXPRESS ทเีกา่แกท่สีดุของสวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นผา่นเขตใจกลาง เทอืกเขาแอลป์ ทมีหีมิะปกคลมุตลอดทังปี
ผา่นหบุเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แหง่ และสะพาน 196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท ีBrusio ทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก
เสน้ทางนีรับประกันความสวยแบบหา้มกะพรบิตา จนเขา้สูเ่มอืงซงัตม์อรทิซเ์มอืงฟ้าครามน ้าํใสเป็นเมอืงตากอากาศฤดหูนาวทแีสนสงบ ในปี ค.ศ.
1864 ไดส้รา้งโรงแรมแหง่แรกและเชญิแขกชาวอังกฤษมาพักทําใหม้กีารเกดิกฬีาฤดหูนาว อาทิ
สเก็ตน ้าํแข็ง,บอ๊บสเลดทมีกีารแขง่ในระดับเวลิดแ์ชมป์เปียนชพิและโอลมิปิกมาแลว้

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
หลังอาหารนําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืง ลเูซริน์ เมอืงตากอากาศทโีดง่ดังรมิทะเลสาบสพัีนธรัฐ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน



วนัท ี8
ลเูซริน์ - สะพานคาเปล - ขนึเขารกิ ิ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะไปถ่ายรูปคูก่ับ สะพานคาเปล ทอดตัวขา้มแม่น ้าํรอยส ์เป็นภาพทถีูกใชใ้นการโปรโมตเมอืง แลว้ไปชมสญัลักษณ์อกีอย่างหนงึคอื
รูปสลักสงิโตหนิบนหนา้ผา ซงึสรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกท่หารรับจา้งชาวสวสิ ทเีสยีชวีติในระหวา่งการปฏวัิตฝิรังเศส 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืรมิทะเลสาบ

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวทิซน์าว นงัรถไฟไตเ่ขา Rigi ถอืไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาทเีกา่แกท่สีดุในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2
รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐนวิแฮมป์เชยีร ์สหรัฐอเมรกิา ความสงูจากระดับน ้าํทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi Kulm) นี มทีมีาจากคําวา่
Mons Regina แปลไดว้า่ ราชนิแิหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องยอดเขาอนื  ๆไดร้อบ 360 องศา
ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบลิคารท์จีะใหท้า่นไดเ้ห็นววิทวิทัศนท์แีตกตา่ง แลว้เดนิทางกลับสุล่เูซริน์
แลว้อสิระใหช้อ้ปปิงสนิคา้ชนัดขีองชาวสวสิ ในเขตคนเดนิ ย่านเมอืงเกา่ อาท ินาฬกิาชนัด,ี มดีพับวคิตอรีน็อกซ,์ นาฬกิากุ๊กก,ู
ช็อกโกแล็ตและอนื  ๆอกีมากมายตามอัธยาศัย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
ลเูซริน์ - สนามบนิซูรคิ - กลบักรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นสู ่เมอืงซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทสํีาคัญของสวสิ เป็นศนูยก์ลางการซอืขายแลกเปลยีนทองคําทใีหญ่ทสีดุ
และเป็นตลาดหลักทรัพยท์ใีหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

13.15 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 971

วนัท ี10
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

06.10 น.
สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเทยีว
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงเนอืงจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทยีวทสีมบูรณ์ครบถว้น
จะสง่ใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั)

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป สวสิ ยโุรปตะวนัตก



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:11 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป สวสิ ยโุรปตะวนัตก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหวัขอ้
“โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)”

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 3 สวติฟรงัคต์อ่ท่าน / วัน

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
•  กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้



การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

•  คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหตหุลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี14 กนัยายน 2561 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน



• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ใชเ้วลายนืประมาณ 10 วันทําการ
(การขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ณ
ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์



ยกเวน้ผูท้เีคยสแกนลายนวิมอืทปีระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทกีอ่น) TLS Contact :
12/1 อาคารสาทรซติทีาวเวอร ์ชนัท ี12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รปูถา่ยเนน้ช่วงใบหนา้มาถงึหวัไหล)่ จํานวน 2 ใบพนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6
เดอืนและเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่, ใบมรณะบัตร / สาํเนาสตูบิัตร
ในกรณอีายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• Statement บัญชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทางยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ทอีอกจากธนาคาร
ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
เนอืงจากสถานทูตสวติเนน้ดเูรอืงการเงนิเป็นหลกัหากลกูคา้มบีัญชฝีากประจํา/ใบหุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ)
***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน*** / ***หนังสอืรบัรองจากทางธนาคารไมจ่ําเป็นตอ้งใช ้
ยกเวน้กรณทีตีอ้งรบัรองการเงนิใหก้บับุคคลอนืๆในครอบครวัจงึจะขอ***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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