BIG PRO 8
“SWISS-GERMANY 8 DAYS”
วันที่ 1

22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

00.40 น.
07.25 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย
การบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัท
ฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่า ยต่า ง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี ค่าใช้ จ่ ายอื่น ๆ เกิ ด ขึน้ นอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้

ซูริค - เบิร์น - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้ น

เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970
คณะถึงสนามบินนครซูริค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาคณะออกเดินทางสูก่ รุง
เบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็ นเมืองมรดกโลกอันล ้าค่าที่ได้ รับการอนุรักษ์
มาสูป่ ั จจุบนั เบิร์นสร้ างขึ ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ สว่ นหนึง่ ของ
เมืองเบิร์นเป็ นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาทีม่ ีหน้ าปั ดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นประตูโบราณตัง้
คร่อมอยูค่ รึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าทีม่ ีร้านค้ าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุ
ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้ นหนึง่ ของยุโรป
สมกับเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
หลังอาหารนาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น ที่มีความสาคัญประหนึง่ เมืองหลวง
ของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ชื่อของเมืองมาจากทาเลที่ตงของ
ั้
2 ทะเลสาบ Thunersee
และ Brienzersee ระหว่างทางแวะทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สดุ
ตังอยู
้ ใ่ นเขตแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็ นทะเลสาบ
ขนาดย่อม มีชื่อเสียงในเรื่ องสีของน ้าในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริ สตัลสีฟ้าเทอร์ ควอยส์
จนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายได้ อย่างชัดเจน ทะเลสาบทีน่ ี่มีความสวยงามในทุกฤดู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ เปลีย่ นสี และฤดูหนาว นอกจากนี ้สถานที่แห่งนี ้ยังขึ ้นชื่อว่า
เป็ นหนึง่ ในทีต่ กปลาเทราต์ปลอดสารพิษ
คุณภาพดีเยี่ยมแห่งหนึง่ ในสวิตเซอร์ แลนด์
เนื่องจากเป็ นแหล่งอนุบาลปลาเทราต์แบบออร์ แกนิกนัน่ เอง
อิสระให้ ทา่ นได้ เก็บภาพ
ประทับใจ แล้ วเดินทางเข้ าสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรื อเทียบเท่าในระดับ www.metropole-interlaken.ch
เดียวกัน

อินเทอลาเก้ น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เลาเทรอบรุ นเน่ น - เมืองลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโค้ ช ปี
2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยุโรป นาคณะนัง่ รถไฟท่องเทีย่ วธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา
ที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็ นอันดับ 2 ของสวิสเซอร์ แลนด์) ซึง่
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12.00 น.
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19.00 น.
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12.00 น.
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ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนาท่านสูย่ อดเขาแวะชมกลา
เซียร์ หรื อธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและ
สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้
กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยูใ่ ต้ ธารน ้าแข็ง 30
เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน และเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณีย์
ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดิน ทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซา้ เส้ น ทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่านเมือ ง
ปลอดมลพิ ษที่ไม่อนุญ าตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลี่ยนขึ ้นรถโค้ ช ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ วที่นกั ท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียง
พากันมาเยือนเมืองนี ้ อิสระให้ ช้อปปิ ้งสินค้ าชัน้ ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า
อาทิ นาฬิกาชันดี
้ , มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีกมากมายตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวเมืองลูเซิร์น - วาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่ นสไตน์ ) - ฟุสเซ่ น (เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเทีย่ วชมเมืองลูเซิร์น นาชมรูปสลักสิงโตหินบนหน้ าผา สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่
ทหารรับจ้ างชาวสวิส เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ ทอดตัวข้ าม
แม่น ้ารอยส์ ในอดีตสร้ างมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ วา่ เป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึง่ ของยุโรป ภายหลังได้ มกี ารบูรณะขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้ านหลังมียอด
เขาพิลาตุสเป็ นฉากสวย จากนันน
้ าคณะเดินทางสูเ่ มืองวาดู๊ซ (Vaduz) เมืองหลวงแห่งรัฐ
อิสระลิคเค่นสไตน์ เมืองน่ารักและมีชื่อเสียงในเรื่ องของแสตมป์ ตังอยู
้ พ่ รมแดนระหว่าง
สวิส-ออสเตรี ยโดยอิงด้ านการเงินของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นหลัก เมืองเล็กๆแห่งนี ้
ปกครองโดยราชวงศ์ที่เก่าแก่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื อ ทะเลสาบโบเดน
เซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของยุโรป และกินอาณาเขตพรมแดน 3
ประเทศได้ แก่ เยอรมัน ออสเตรี ย และสวิตเซอร์ แลนด์ จนเข้ าสูเ่ ส้ นทางสายโรแมนติกของ
เยอรมัน (Romanticstrasse) เส้ นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สดุ โดยสิ ้นสุดที่ฟุสเซ่น เมือง
สุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยคุ โรมัน ที่ใช้ เมืองนี ้เป็ นจุด
แวะพักขนถ่ายสินค้ าและซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร,
โรงแรมที่พกั ตลอดจนร้ านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LUDWIG**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ฟุสเซ่ น - เที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินสบรู ค
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านออกเดินทางสูห่ มู่บ้านชวานสเกา เป็ นที่ตงของปราสาทแห่
ั้
งเทพนิยายนอยชวานส
ไตน์ ปราสาทสวยที่แม้ แต่ราชาการ์ ตูนวอลท์ดิสนีย์ยงั หลงใหล และนาไปเป็ นต้ นแบบของ
ปราสาทเจ้ าหญิ งนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานส
ไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็ นฉากหลัง กษัตริ ย์ลคุ วิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะ
สร้ างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อนั ได้ แก่นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้
เป็ นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรี ย ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมี
ทะเลสาบและธารน ้าแข็งล้ อมรอบจากสะพานมาเรี ย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็ นจุด
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www.astoria-luzern.ch/en
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ชมวิวที่งดงามที่สดุ ของปราสาทที่สร้ างบนหน้ าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 คริ สเตียน
จังค์ เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้ าสู่
ภายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้ รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้ วยภาพเขียนเกี่ยวกับ
เรื่ องราวอุปรากรและห้ องทรงงาน, ห้ องท้ องพระโรง, ห้ องบรรทม ล้ วนแต่งดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้ นทีโรล เจ้ าของดินแดนออสเตรี ยน
แอลป์ นาท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรู ค ที่ได้ รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่ งในเทือกเขา
แอลป์ แม้ แต่ราชสานักของราชวงศ์ฮัปสบูรก์ที่ยิ่งใหญ่ยงั คงสร้ างที่พานักไว้ เสน่ห์ของเมือง
อยู่ที่ อาคารหลังคาทองคา (Goldness Dachl) ที่สร้ างขึ ้นด้ วยความประณีตละเอียดอ่อน
และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้ าส์
(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้ าไปในศตวรรษที่
18 ทาให้ ดูโดดเด่นและหรู หรายิ่งขึ ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ สร้ างตังแต่
้ ค.ศ.ที่ 16
เป็ นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง, วังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดู
หนาว, ฮอฟ เกอเค่ (Hofkirche) ที่ ถู ก สร้ างขึ น้ ใน ค.ศ. 1563 และสวนสาธารณ ะ
(Hofgarten) ให้ ความร่มรื่ นและงดงามไปด้ วยไม้ ดอกนานาพันธุ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL INNSBRUCK**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อินสบรู ค - เบิร์ชเทสกาเด้ น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองเบิร์ชเทสกาเด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั ไพน์โร้ ด 1 ใน 6 เส้ นทางแสนสวยและ
ยังเป็ น เส้ นทางเก่าแก่ที่สดุ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี ้ถูกก่อตัง้
ขึ ้นให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการสารวจหาเกลือและสินแร่ บริ เวณเมืองเก่าเต็มไป
ด้ วยศิลปะการสร้ างอาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่ง ด้ วย
ลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้ างตังแต่
้ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็ น
สถานที่ ต้องห้ ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมี ค่าจนได้ ชื่อว่าเป็ นทองคาขาว แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าเที่ยวชมภายในที่ยงั คงรักษาสภาพเดิมไว้ ทกุ ประการ
แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรี ยมไว้ ให้ นาท่านนัง่ รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ ้า
เกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ ภเู ขาที่ งดงามด้ วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ใน
เหมืองจริ งเมื่อ 500 ปี ก่อน ภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส นาคณะออกเดินทางสู่นคร
มิวนิค ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค หลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง
อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยอีกด้ วย อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เริ่ มจากโรงละคร
แห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19
ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง
และเป็ นที่ ตงั ้ ของโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ ยวมาเดิ น เล่น บนถนนสายนีอ้ าจได้
กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยว
พลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น.
และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH NEUE MESSE**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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08.00 น.

เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่ง
แคว้ นบาวาเรี ยแห่งนี ้เคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนา
เมืองให้ มีความสาคัญที่สดุ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี เป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ BMW นาท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อพระราชวังฤดูร้อน เข้ าสูเ่ ขต
เมื อ งเก่ า อาทิ โบสถ์ ที่ มี รูป โดมหัวหอม, ประตูชัย , ย่านมหาวิท ยาลัย ที่ เก่าแก่, หอสมุด
แห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้ นท์
ได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนครมิวนิค เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มี
เวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

10.45 น.
14.25 น.

วันที่ 8

(38 ก.ม.)

กรุงเทพฯ

06.05 น.

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11 Child 4-6 DBL SGL
With Bed No Bed
USED

SGL
SUPP

23-30 มี.ค. 2562
4-11 พ.ค. 2562
25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562
8-15 มิ.ย. 2562
22-29 มิ.ย. 2562

80,000.-

72,000.-

64,000.- 12,000.-

8,000.-

-24,000.-19,500.-

82,000.-

74,000.-

66,000.- 13,000.-

9,000.-

-24,000.-19,500.-

ค่าทัวร์ รวม :












ค่าทัวร์ ไม่รวม :

NO TKT
ADL / CHD

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ นจอง
ห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้
ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ วและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 35,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัด
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จาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนือ่ งจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นาเที่ยว ให้
คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว ให้ คนื
50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันทีน่ าเที่ยว ไม่ ต้อง
คืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเทีย่ วต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่าบริ การที่
ต้ องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้
ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทีย่ วทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับ
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ผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มอี า่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด/Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่ า่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิช ย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ

**หากท่านเคยทาการเก็บลายนิว้ มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้ รับประทับตราวีซ่าพร้ อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎบน
หน้ าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ท่านไม่จาเป็ นต้ องเก็ บลายนิ ้วมือสาหรับการยื่นขอวีซ่าในครัง้ ต่อไป**
**ในกรณี ที่ท่านไม่เคยทาการเก็บลายนิ ้วมือมาก่อน ท่านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่อทาการเก็ บลายนิ ้วมือ **
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 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม.(รูปถ่ายเน้ นช่วงใบหน้ ามาถึงหัวไหล่) จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน)
ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูตบิ ตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่า
กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา เนือ่ งจาก
สถานทูตสวิตเน้ นดูเรื่ องการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ ามีบญ
ั ชีฝากประจา/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลในครอบครั ว (เป็ น
ภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับพิจารณา***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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