
 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด)์ เสาร์ 
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21.00 น. พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 
สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  

หมายเหตุ ทางบริษัทได๎จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันกํอนการเดินทาง โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองโรงแรมที่พัก, ร๎านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข๎าชมตําง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร๎อมให๎กับกรุ๏ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุด
งาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเป็นผลทําให๎
การเดินทางลําช๎า หรือ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได๎ตามโปรแกรม 
หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตํา ง ๆ ที่
ทํานได๎ชําระมาแล๎ว เพราะทางบริษัท ฯ ได๎มีการตกลงชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎า
แล๎ว และหากมีคําใช๎จํายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎ง
ให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎ 

 

วันที่ 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ อาทิตย ์
01.05 น. เดินทางสูํนครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค๎ชรอรับแล๎วเดินทางสูํเมืองลูเซิรน์ พาทํานเดินทางสูํ

หมูํบ๎านวิทซ์นาว นั่ง รถไฟไตํเขา Rigi ถือได๎วําเป็นรถไฟไตํเขาที่เกําแกํที่สุดในยุโรป และ
ยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมล รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูง
จากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคําวํา Mons 
Regina แปลได๎วํา ราชินิแหํงภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ ยอดเขาอื่นๆ ได๎
รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล๎อมด๎วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บําย เดินทางลงจากยอดเขาด๎วยเคเบิ้ลคาร์ที่จะให๎ทํานได๎เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกตําง จากนั้น 

คณะออกเดินทางสูํเมืองซังต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน้ําใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่
แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได๎สร๎างโรงแรมแหํงแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําให๎มี
การเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ําแข็ง, บ๏อบสเลด ที่มีการแขํงในระดับเวิลด์แชมป์เปี้ย
นชิพและโอลิมปิกมาแล๎ว  

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน www.reine-victoria.ch 
วันที่ 3 ซังต์มอริทซ ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่  จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูํสถานนีรถไฟ เพื่อนั่ง รถไฟทํองเที่ยวสาย BERNINA 

EXPRESS ที่เกําแกํที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นําทํานผํานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มี
หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผํานหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แหํง และสะพาน 196 
แหํง โดยเฉพาะสะพานโค๎งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก เส๎นทางนี้
รับประกันความสวยแบบห๎ามกะพริบตา จนเข๎าสูํเมืองทิราโนํ แหลํงพักผํอนตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอิตาลี 

 
(09.30-12.00) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสูํเมือง ลูกาโนํ  เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว๎นทิซิโนํ จนเข๎าสูํเขต

ทะเลสาบโคโม  ได๎ชื่อวําเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร๎างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให๎กับดินแดนแหํงนี้ ระหวํางทางผํานเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคย
เป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยํูกั บอาณาจักรลอมบาร์ดี 

(121 ก.ม.) 

http://www.hotel-cervus.ch/
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และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  จนถึงเมืองลูกาโนํ เมืองตากอากาศชื่อ
ดังริมทะเลสาบที่มีอากาศดีตลอดปี เหลําดาราฮอลลีวู๏ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี้ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL ADMIRAL**** หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน www.admirallugano.ch  
วันที่ 4 ลูกาโน ่- อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค๎ชสูํก็อทธาร์ท ที่เป็นเจ๎าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17 ก.ม.) 

จากนั้นรถไตํระดับขึ้นสูํยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ทํานสามารถพบเห็นธารน้ําแข็ง (Glacier) 
บนยอดเขาสูงจนเข๎าสูํเมืองอันเดอร์แมท  

(111 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. นําทํานนั่งรถไฟ สูํเมืองแซร์มัท  รถไฟวิ่งผํานภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผําน

ชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผํานสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวําเมตร 
ตลอดเส๎นทางทํานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยธารน้ําแข็งเจ๎าของเส๎นทาง Furka-
Oberralp Bahn ที่พาดผํานในกลางเทือกเขาแอลป์สูํเมืองแซร์มัท เมืองที่ไมํอนุญาตให๎
รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได๎รับการยกยํองวําปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยูํบนความสูง
กวํา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต ) เป็นเจ๎าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์  อิสระให๎ทํานได๎ชมเมืองมีร๎านค๎ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกี
จากทั่วโลก  
หมายเหต ุ  รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) ประกาศปิดปรับปรุงตู๎รถไฟ
กลาเซียเอ็กซ์เพลสประจําปี ใน วันที่ 14 ตุลาคม -  14 ธันวาคม 2562 ดังนั้นในชํวงวัน
ดังกลําว ทางการรถไฟจะจัดตู๎ขบวนปกติมารองรับนักทํองเที่ยวแทน   

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน www.hotelmirabeab.ch 
วันที่ 5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 

พาราไดซ)์ 
พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทํานสูํสถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได๎ชื่อวําเป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช๎าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได๎ 6 ทําน) ไตํ
ความสูงเหนือลานสกีอันกว๎างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกวํา 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุด
ในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกวํายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์  บลังก์ ชม
ถ้ําน้ําแข็งที่อยูํสูงที่สุดในสวิส ถํายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว๎างให๎
ทํานได๎สัมผัสอยํางจุใจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บําย อิสระตามอัธยาศัย ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการพักผํอนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน

เที่ยวชมเมือง ถํายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน www.hotelmirabeab.ch 
วันที่ 6 ทาสซ์ - ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. อําลาเมืองแซร์มัท แล๎วเดินทางสูํ เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว๎นวัลเลํส์ ได๎รับการขนาน

นามวํา The largest alpine thermal spa in Europe แหลํงน้ําแรํธรรมชาติที่โดํงดังที่สุด
(63 ก.ม.) 

http://www.admirallugano.ch/
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ในเขตเทือกเขาแอลป์ นําทํานเข๎าสูํ BURGERBAD THERME ที่ให๎บริการอาบน้ําแรํและส
ปาใหญํและทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ําแรํกวํา 10 แหํงภายในศูนย์บริการแหํงนี้ อิสระ
ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ใน
อุณหภูมิความร๎อนระหวําง 28-43 องศาเซลเซียส 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูํเมืองมงเทรอซ์ เมืองพักผํอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร๎อนและหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได๎รับสมญานามวําเป็นไขํมุกของริเวียรําแหํงสวิส    
(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขต
ทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกยํองให๎เป็นริเวียรํา เป็น 1 ในเส๎นทาง
ทํองเที่ยวทางรถไฟที่สวยทีสุ่ดของประเทศ ผํานเข๎าไ ปในทุํงเกษตรกรรม บ๎านไรํปลายนา 
ฟาร์มปศุสัตว์ สูํใจกลางของประเทศ ที่จะทําให๎เราได๎เห็นถึงความเป็นเกษตร กร อาชีพ
เกําแกํตั้งแตํครั้งบรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพง
อันดับต๎นๆของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแหํงนี้มีบ๎านตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี่ 
แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต๎อนรับคนดังพร๎อมทั้ง
เหลําเซเล็บของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ๎าฟ้าชายชาลส์ เจ๎าหญิงไดอานํา, ปารีส ฮิลตัน 
ทํานอาจจะได๎พบกับคนดังๆได๎ที่นี่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD****หรือเทียบเทําในระดับ

เดียวกัน 
www.golfhotelleshauts 

degstaad.ch 
วันที่ 7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 

เมืองอินเทอลาเก้น 
ศุกร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูํเมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่ม ต๎นของการทํองเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโค๎ช 

ปี  2001  UNESCO  ประกาศให๎ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหํง
แรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทํองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอด
เขายูงเฟราที่มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอันดับ 2 ของ
สวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งได๎รับการยกยํองวําเป็น TOP OF EUROPE ระหวํางเส๎นทางนําทํานสูํ
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญํ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป 
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลํนหิมะในลานกว๎าง Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 
มองเห็นได๎กว๎างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถํ้าน้ําแข็งที่แกะสลักให๎สวยงาม อยูํใต๎
ธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมํเคยละลาย อิสระให๎ทํานได๎สนุกสนาน 
และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมํควรพลาดกับการสํงโปสการ์ด โดย
ที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป 

(84 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian 
บําย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมํซ้ําเส๎นทางเดิม เส๎นทางแสนสวยผํานเมือง

ปลอดมลพิษที่ไมํอนุญาตให๎รถยนต์วิ่ง แล๎วเปลี่ยนขึ้นรถโค๎ชคันเดิมเข๎าสูํเมืองอินเทอ
ลาเก๎น อันเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ และมีความสํา คัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยูํทะเลสาบสองแหํงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยัง
เมืองแหํงการพักผํอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ 

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL BELLEVUE**** หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน www.hotelbellevue.ch 
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วันที่ 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทํานสูํเมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญํที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญํเป็นอันดับ 4 ของโลก  
(135 ก.ม.) 

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย ์
05.30 น. สายการบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรม 
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วันกํอนการเดินทางเทํานั้น) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

22-30 มิ.ย. 2562 

123,000 111,000 99,000 11,000 7,000 -27,000 
-23,000 

29 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2562 
6-14 ก.ค. 2562 

13-21 ก.ค. 2562 
20-28 ก.ค. 2562 

27 ก.ค. – 4 ส.ค. 2562 
3-11 ส.ค. 2562 

10-18 ส.ค. 2562 
17-25 ส.ค. 2562 

24 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 
31 ส.ค. – 8 ก.ย. 2562 
** 6-14 ก.ย. 2562 ** 114,000 103,000 92,000 11,000 7,000 -23,000 

-18,000 21-29 ก.ย. 2562 
28 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 123,000 111,000 99,000 11,000 7,000 -27,000 

-23,000 
18-26 ต.ค. 2562 114,000 103,000 92,000 10,000 6,000 -23,000 

-18,000 
26 ต.ค. – 3 พ.ค. 2562 

122,000 110,000 98,000 10,000 6,000 -27,000 
-23,000 

2-10 พ.ย. 2562 
9-17 พ.ย. 2562 

16-24 พ.ย. 2562 
23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 
30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562 

6-14 ธ.ค. 2562 111,000 100,000 89,000 10,000 6,000 -23,000 
-18,000 

คําทัวร์รวม : 
  คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท๎ายในหัวข๎อ  “โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)” 
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ 
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ตํอทําน / วัน 
 คําธรรมเนียมวีซําสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก๎น) 
 คําประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ๎มครองการสูญเสีย
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ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศ รวมถึงคํารักษาพยาบาลตํอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท๎ายใบจอง
ทัวร์ 

 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไ มํ
เกิน 7 กิโลกรัม  

คําทัวร์ไมํรวม : 
  คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพักคําอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน หากทําน
ทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากทํานสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตํอบ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ โทร 

026318188 Line@rsgtour ซึ่งจะดูแลทํานด๎วยขั้นตอนที่งําย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการ
เดินทางของทําน กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับ
จากวันที่จอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน และกรุณาชําระคําทัวร์สํวนท่ีเหลือลํวงหน๎า 30 
วันกํอนการเดินทาง หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมี
เงื่อนไข รายการทัวร์นี้ทางบ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ เป็นนายหน้าของ European Holiday เท่านั้น 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้ 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ 
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ , ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ , ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่
กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทํากา รนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎   

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคําบริการที่ชําระไว๎แล๎ว มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎าโดยแจ๎งให๎ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน กํอนวันที่นําเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎าโดยแจ๎งให๎ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กํอนวันที่นําเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎าโดยแจ๎งให๎ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กํอนวันที่นําเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. คําใช๎จํายของผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได๎จํายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตํอไปนี้ ให๎นํามาหักจากเงิน  
    คําบริการที่ต๎องจํายตามข๎อ 1 แตํถ๎าคําใช๎จํายสูงกวําเงินคําบริการที่ได๎ชําระไว๎ ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก 
    นักทํองเที่ยวไมํได๎ ทั้งนี้ผ๎ูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให๎นักทํองเที่ยวทราบ ดังตํอไปนี้ 
    2.1 คําธรรมเนียมการขอวีซํา 
    2.2 คํามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 คําใช๎จํายที่จําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นํามาใช๎นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหํงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
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โดยประกาศใช๎นับตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต๎นไป 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป- กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎อง

ชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์
สํวนที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%, สํวนสาย

การบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทํานั้น 

คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

ในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน 

 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 

ทําน 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรง แรม ซึ่งมักมีความ
แตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํมี
อํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หาก
ทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎ 

สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้น ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข๎าชมไมํสามารถ
จองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็น
ผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ 
Reservation Fee ไปแลว๎ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอน
ชําระเงิน 

สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผ๎ูให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการในการยกกระเป๋า
ขึ้นลงได๎  ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / คร้ัง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจ
ปฏิเสธได๎ 
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํา
มาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความรับผิดชอบ
คําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู๎โดยสาร 

อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผ๎ู ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000 บาท / ทําน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนดที่

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 -  5 ชั่วโมง
ติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ 
หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นตอ๎งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท่าการ 
(การขอวีซําประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู๎เดินทางทุกทํานต๎องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร๎องขอวีซําประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว๎นผู๎ที่เคยสแกนลายนิ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล๎ว กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่กํอน) 
VFS : เดอะพลาซํา, ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ถนนพญาไท แขวงวังใหมํ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 

 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําในกลุํมประเทศเชง
เก๎นหรือประเทศอ่ืน ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพ่ือเป็นการงาํยตํอการอนมัุติวีซํา 

 รูปถํายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถํายเน๎นชํวงใบหน๎ามาถึงหัวไหลํ) จํานวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) 
ควรมีอายุไมํเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยํา, ใบมรณะบัตร 
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุตําแหนํง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คั ดไว๎ไมํเกิน 6  เดือน พร๎อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน 

 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สํวนตัวของผู๎เดินทางย๎อนหลัง 6 เดือนต๎องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ที่ออกจากธนาคาร  ควรเลือก
เลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และ มีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จําย
ได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน๎นดูเรื่องการเงินเป็นหลักหากลูกค๎ามีบัญชีฝากประจํา /ใบหุ๎น/สลาก
ออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวี ซํา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎อง
ออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือ
รับรองจากทางธนาคารไมํจําเป็นต๎องใช๎ ยกเว๎นกรณีที่ต๎องรับรองการเงินให๎กับบุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ*** 

 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 -  6 แล๎ว ทางบริษัท
จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน โดยระ บุชื่อผู๎เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิด า, มารดา 

จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง 

 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดิน ทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา 
สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกคร้ัง 
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 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัท ฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตาม นัดหมาย และโปรดแตํง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน 

 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน เนื่องจากการ
ขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ทํานไมํมีสิทธิ์เรียกร๎องคืนคําวีซําได๎ 

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ 

  


