วันที่ 1

21.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

00.35 น.
06.55 น.
12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 3
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย

กรุ งเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )

ศุกร์

ซูริค - อันเดอร์ แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์ มัทเมืองปลอดมลพิษ

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทา
ให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม
หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ
ที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ า
ทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970
คณะถึงสนามบินนครซูริค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาคณะออกเดินทางสู่
เมืองอันเดอร์ แมท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ รถไฟสูเ่ มืองแซร์ มทั รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน
ชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร
ตลอดเส้ นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารน ้าแข็งเจ้ าของเส้ นทาง FurkaOberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่ มืองแซร์ มทั เมืองที่ไม่อนุญาตให้
รถยนต์วิ่งและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตังอยู
้ ่บนความ
สูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ นเจ้ าของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ ของ
สวิตเซอร์ แลนด์ อิสระให้ ท่านได้ ชมเมืองมีร้านค้ ามากมาย เมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนัก
สกีจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MIRABEAU หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เซอร์ แมท - ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (แมทเทอร์ ฮอร์ น กลาเซียร์
พาราไดซ์ ) - มงเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูส่ ถานีเคเบิ ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความ
งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นที่สงู ถึง 4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอล์ป กระเช้ าไฟฟ้ าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ ได้ 6 ท่าน) ไต่
ความสูงเหนือลานสกีอนั กว้ างไกลสุดสายตา เป็ นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาว
ทีส่ ดุ ในสวิตเซอร์ แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริ เวณไคลน์แมท
เทอร์ ฮอร์ น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมดิ ี ในเขตมงต์
บลังก์ ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยูส่ งู ที่สดุ ในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งที่สวยงาม ลาน
หิมะกว้ างให้ ทา่ นได้ สมั ผัสอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ อิสระตามอัธยาศัย ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอด
มลพิษ หรื อเดินเทีย่ วชมเมือง ถ่ายรูป อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองสวรรค์ของนักสกี จนถึงเวลาอัน
สมควร นาท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลับมาสูเ่ มืองทาสซ์อกี ครัง้ เพื่อเดินทางสูเ่ มือง
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(68 ก.ม.)
Local
(15h08-18h10)

Local
www.hotel-mirabeau.ch

อาทิตย์
Buffet

Chinese
(140 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่ 4

มงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทังในฤดู
้
ร้อนและหนาวริ มทะเลสาบ
เจนีวา ซึง่ ได้ รับสมญานามว่าริ เวียร่าแห่งสวิตเซอร์ แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

มงเทรอซ์ - พิชติ ยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้ น

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมือง
ที่ตงของสถานี
ั้
กระเช้ าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่จุผ้ โู ดยสารได้ ถึง 125 คน พาท่านขึ ้นกระเช้ า
ยักษ์ พร้ อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สู่บริ เวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ ต หรื อที่ได้ รับการ
ขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่านนัง่ รถ Snow Bus ตะลุยหิมะ
ที่ขาวโพลนสูจ่ ุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดี ท้ องฟ้ าสดใส ท่านจะสามารถ
มองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรื อแมทเทอร์ ฮอร์ นได้ จากที่นี่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้ น
สนุกสนานในบริ เวณ Fun Park ให้ ท่านได้ เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด
Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้ าทายด้ วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขา
ด้ วยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล

12.30 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น ทีม่ ีความสาคัญประหนึง่ เมือง
หลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ชื่อของเมืองมาจากทาเลที่ตงของ
ั้
2 ทะเลสาบ
Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun) อิสระให้ ทา่ นได้ มีเวลาในการช้ อป
ปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของสวิสเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

19.00 น.

วันที่ 5
07.30 น.
08.30 น.

12.30 น.
บ่าย

กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุ นเน่ น
- เมืองอินเทอลาเก้ น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถ
โค้ ช ปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป นาคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ ้น
พิชิตยอดเขายูงเฟราทีม่ ีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็ นอันดับ 2
ของสวิสเซอร์ แลนด์) ซึง่ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนา
ท่านสูย่ อดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรื อธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ใน
ยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้ 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
ท่านได้ สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับ
การส่งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่านเมือง
ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลีย่ นขึ ้นรถโค้ ชคันเดิมเข้ าสูเ่ มืองอินเทอ
ลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ และมีความสาคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรน
เนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
้ ท่ ะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทัง้
ยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิ์
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Local
www.edenpalace.ch

จันทร์
Buffet

Local

Chinese
www.metropoleinterlaken.ch

อังคาร
Buffet

Local
(12.5 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

10.03 น.

13.00 น.
14.00 น.
19.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เมืองอินเทอลาเก้ น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้ นทิซิโน่ ที่มีอากาศดี
ตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีว๊ ดู นิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองซอนดริ โอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ้งที่
Fox Town Factory Stores อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ้งสินค้ า แบรนเนมด์ กว่า 100
ร้ านค้ า จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางต่อสูเ่ มืองซอนดริ โอ เมืองที่เคยเป็ น
เมืองพักของทหารโรมันโบราณ ซึ่งภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ ดี
และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สทิ ธิ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND HOTEL DELLA POSTA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์ มอริทซ์ - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองทิราโน่ โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้ นทางไปด้ วยบ้ านเรือนสไตล์อิตาเลียนริ ม
ทะเลสาบ และวิลล่าเรี ยบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้ นความเรี ยบง่าย
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้ นไม้ ดอกไม้ สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา
ที่ล้อมรอบ ทาให้ ดโู ดดเด่น
รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุ ของสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่าน
ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทังปี
้ ผ่านหุบเหว ลาธาร โตรกผา
อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้ งวงกลมที่ Brusio ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เส้ นทางนี ้รับประกันความสวยแบบห้ ามกะพริ บตา จนเข้ าสู่
เมืองซังต์มอริ ทซ์เมืองฟ้ าครามน ้าใสเป็ นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ.
1864 ได้ สร้ างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพักทาให้ มกี ารเกิดกีฬาฤดู
หนาว อาทิ สเก็ตน ้าแข็ง,บ๊ อบสเลดที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมป์เปี ย้ นชิพและ
โอลิมปิ กมาแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศที่โด่งดังริ มทะเลสาบสี่
พันธรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลูเซิร์น - ขึน้ เขาริกา - สะพานคาเปล

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านวิทซ์นาว นัง่ รถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ วา่ เป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่
ที่สดุ ในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์
สหรัฐอเมริ กา ความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ กิ (Rigi Kulm) นี ้ มี
ที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ วา่ ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้ รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้ อมด้ วย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
เดินทางลงจากยอดเขาด้ วยเคเบิล้ คาร์ ที่จะให้ ท่านได้ เห็นวิวทิวทัศน์ ที่แตกต่าง แล้ ว
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Swiss Fondue
www.metropoleinterlaken.ch

พุธ
Buffet
(168 ก.ม.)
Chinese

Local
www.grandhoteldellaposta.eu/

พฤหัสบดี
Buffet
(35 ก.ม.)

(10.03-12.36)
Local
(237 ก.ม.)
Chinese
www.astoria-luzern.ch

ศุกร์
Buffet

Local
4/9

บ่าย

19.00 น.

วันที่ 9
07.00 น.
08.00 น.

เดินทางกลับสุล่ เู ซิร์น
นาคณะไปถ่ายรู ปคู่กบั สะพานคาเปลทอดตัวข้ ามแม่น ้ารอยส์ เป็ นภาพที่ถกู ใช้ ในการ
โปรโมตเมือง แล้ วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้ าผา ซึ่งสร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ ว
อิสระให้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชันดี
้ ,
มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.astoria-luzern.ch

ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุ งเทพฯ

เสาร์
Buffet
(79 ก.ม.)

13.15 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ นศูนย์กลางการซื ้อขาย
แลกเปลีย่ นทองคาที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นตลาดหลักทรัพย์ทใี่ หญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 10

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

อาทิตย์

06.10 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SGL
Supp
ADL / CHD

10-19 ม.ค. 2563
17-26 ม.ค. 2563
24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563
31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563
7-16 ก.พ. 2563
14-23 ก.พ. 2563
21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563
6-15 มี.ค. 2563
13-22 มี.ค. 2563
20-29 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563
3-12 เม.ย. 2563

** 8-17 เม.ย. 2563 **
17-26 เม.ย. 2563
24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563
1-10 พ.ค. 2563
8-17 พ.ค. 2563
15-24 พ.ค. 2563
22-31 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563
5-14 มิ.ย. 2563
12-21 มิ.ย. 2563
19-28 มิ.ย. 2563
26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563

115000

131,000

97,000

20,000

10,500

-23,000
-18,000

121000

109,000

102,000

20,000

10,500

126,000

114,000

108,000

20,000

10,500

-23,000
-18,000
-27,000
-21,000

121000

109,000

102,000

20,000

10,500

-23,000
-18,000
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ค่าทัวร์ รวม
รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 3 สวิตฟรังค์ตอ่ ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จา่ ยจริ ง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
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ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ตามเงื่อนไข
การสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง 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 /
สาหรับผู้พกั 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 มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 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 และไม่มีอา่ 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 น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ 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 ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
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มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิ ดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair)
, เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ยกเว้ นผู้ที่เคยสแกนลายนิ ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์แล้ ว กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่กอ่ น)
VFS Switzerland : เดอะพลาซ่า ชัน้ 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 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.(ใบหน้ าตรงเห็นใบหน้ าชัดเจน รูปต้ องเห็นใบหูและคิ ้ว เปิ ดหน้ าผาก)รูปถ่ายต้ องแสดงองค์ประกอบของ
ใบหน้ าที่ชดั เจนตังแต่
้ ศีรษะจนถึงหัวไหล่และความยาวของใบหน้ าต้ องมีเนื ้อที่ของรูปถ่าย 70-80% ของพื ้นที่ จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสี
ขาว (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 มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มทีม่ ีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่า
กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา เนื่องจาก
สถานทูตสวิตเน้ นดูเรื่ องการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ ามีบญ
ั ชีฝากประจา/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวี
ซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลในครอบครัว
(เป็ นภาษาอังกฤษ)และแนบ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือ
รับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับพิจารณา***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ 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 ทีว่ า่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัท 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
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ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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