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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) เสาร์ 
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋

เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ี
ทา่นได้ชําระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 ซูริค - ลูเซริน์ - หมู่บ้านวทิซ์นาว - ขึน้ยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ อาทติย์ 
01.05 น. เดินทางสูน่ครซริูค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG970  
07.50 น. คณะถงึสนามบินนครซริูค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ พาทา่นเดินทางสู่

หมูบ้่านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือได้วา่เป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป และ
ยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสงู
จากระดบันํา้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี ้ มีท่ีมาจากคําว่า Mons 
Regina แปลได้วา่ ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเหน็ทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ได้
รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ท่ีจะให้ทา่นได้เหน็วิวทิวทศัน์ท่ีแตกตา่ง จากนัน้ 

คณะออกเดินทางสูเ่มืองซงัต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามนํา้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวท่ี
แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ทําให้มี
การเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตนํา้แข็ง, บ๊อบสเลด ท่ีมีการแข่งในระดบัเวิลด์แชมป์เปีย้
นชิพและโอลมิปิกมาแล้ว  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CERVUS**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelcrevus.ch 
วันที่ 3 ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่  จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางสูส่ถานนีรถไฟ เพ่ือนัง่รถไฟทอ่งเท่ียวสาย BERNINA 

EXPRESS ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของสวิตเซอร์แลนด์ นําทา่นผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมี
หิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ลําธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แหง่ และสะพาน 196 
แหง่ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมท่ี Brusio ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เส้นทางนี ้
รับประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสูเ่มืองทิราโน่ แหลง่พกัผอ่นตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอิตาลี 

 
(09.30-12.00) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ จนเข้าสู่เขต

ทะเลสาบโคโม ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งนี ้ระหว่างทางผ่านเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองท่ีเคย

(121 ก.ม.) 
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เป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลงัถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี 
และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  จนถึงเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศช่ือ
ดงัริมทะเลสาบท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหลา่ดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศท่ีเมืองนี ้

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DE LA PAIX**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.delapaix.ch  
วันที่ 4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพษิ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชสูก็่อทธาร์ท ท่ีเป็นเจ้าของอโุมงค์ท่ีลกึท่ีสดุในยโุรป (17 ก.ม.) 

จากนัน้รถไตร่ะดบัขึน้สูย่อดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุ ทา่นสามารถพบเหน็ธารนํา้แข็ง (Glacier) 
บนยอดเขาสงูจนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์แมท  

(111 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. นําท่านนัง่รถไฟสู่เมืองแซร์มทั รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน

ชมอโุมงค์ สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาท่ีสงู 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลมุด้วยธารนํา้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-
Oberralp Bahn ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่อนญุาตให้
รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงู
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ทา่นได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกี
จากทัว่โลก  

(15h08-18h10) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelmirabeab.ch 
วันที่ 5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 

พาราไดซ์) 
พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทา่นสูส่ถานีเคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพ่ือสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถงึ 4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมี
รูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ได้ 6 ทา่น) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาวท่ีสดุ
ในสวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จดุสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมิูดี ในเขตมงต์ บลงัก์ ชม
ถํา้นํา้แข็งท่ีอยูส่งูท่ีสดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกว้างให้
ทา่นได้สมัผสัอย่างจใุจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บา่ย อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน

เท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelmirabeab.ch 
วันที่ 6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก พฤหสับด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. อําลาเมืองแซร์มทั แล้วเดินทางสูเ่มืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวลัเลส์่ ได้รับการขนาน

นามวา่ The largest alpine thermal spa in Europe แหลง่นํา้แร่ธรรมชาติท่ีโดง่ดงัท่ีสดุ
ในเขตเทือกเขาแอลป์ นําทา่นเข้าสู ่BURGERBAD THERME ท่ีให้บริการอาบนํา้แร่และส
ปาใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุของเมือง สระนํา้แร่กว่า 10 แหง่ภายในศนูย์บริการแหง่นี ้อิสระ

(63 ก.ม.) 
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ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ใน
อณุหภมิูความร้อนระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซียส 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองมงเทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได้รับสมญานามวา่เป็นไข่มกุของริเวียร่าแห่งสวิส    
(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขต
ทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือท่ีชาวสวิสยกยอ่งให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทาง
ทอ่งเท่ียวทางรถไฟท่ีสวยท่ีสดุของประเทศ ผา่นเข้าไปในทุง่เกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา 
ฟาร์มปศสุตัว์ สูใ่จกลางของประเทศ ท่ีจะทําให้เราได้เหน็ถงึความเป็นเกษตรกร อาชีพ
เก่าแก่ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถงึสถานีกืซตาด์ก (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพง
อนัดบัต้นๆของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแหง่นีมี้บ้านตากอากาศของคนดงั อาทิ จล่ีู 
แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลซิาเบต็ เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมทัง้
เหลา่เซเลบ็ของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตนั 
ทา่นอาจจะได้พบกบัคนดงัๆได้ท่ีน่ี 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ARC EN CIEL ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarcenciel.ch 
วันที่ 7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 

เมืองอนิเทอลาเก้น 
ศุกร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเท่ียวยอดเขายงูเฟราโดยรถโค้ช 

ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง่
แรกของยโุรป นําคณะนัง่รถไฟทอ่งเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอด
เขายงูเฟราท่ีมีความสงูกวา่ระดบันํา้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของ
สวิสเซอร์แลนด์) ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางนําทา่นสู่
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารนํา้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 
เพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 
มองเหน็ได้กว้างไกลท่ีสดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถํา้นํา้แข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้
ธารนํา้แข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถงึ 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่นได้สนกุสนาน 
และเพลดิเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดย
ท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 

(84 ก.ม.) 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian 
บา่ย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํา้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมือง

ปลอดมลพิษท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลี่ยนขึน้รถโค้ชคันเดิมเข้าสู่เมืองอินเทอ
ลาเก้น อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั และมีความสําคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงั
เมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelmetropole.ch 
วันที่ 8 อนิเทอลาเก้น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทา่นสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย

แลกเปล่ียนทองคําท่ีใหญ่ท่ีสดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
(135 ก.ม.) 

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971  
วันที่ 9 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
05.30 น. สายการบินไทยนําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-19 ม.ค. 2563 

109,000 99,000 92,000 19,000 9,000 -22,000 
-17,000 

18-26 ม.ค. 2563 
25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 

1-9 ก.พ. 2563 
8-16 ก.พ. 2563 

15-23 ก.พ. 2563 
22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 

7-15 มี.ค. 2563 
14-22 มี.ค. 2563 
21-29 มี.ค. 2563 

** 9-17 เม.ย. 2563 ** 119,000 107,000 101,000 19,000 9,000 -29,000 
-23,000 

** 12-20 เม.ย. 2563 ** 119,000 107,000 101,000 19,000 9,000 -29,000 
-23,000 

18-26 เม.ย. 2563 

114,000 103,000 96,000 19,000 9,000 -22,000 
-17,000 

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 
1-9 พ.ค. 2563 

9-17 พ.ค. 2563 
16-24 พ.ค. 2563 
23-31 พ.ค. 2563 
6-14 มิ.ย. 2563 

13-21 มิ.ย. 2563 
20-28 มิ.ย. 2563 

27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวิตฟรังค์ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
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ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ือง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจอง
ทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 2วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่

เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว       
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
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บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, สว่นสาย

การบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบิน

ในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
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มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวติเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันทาํการ 
(การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ ท่ีเคยสแกนลายนิว้มือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน) 
VFS : เดอะพลาซา่, ชัน้ 4 ยนิูตท่ี 404 และ405 อาคารจามจรีุสแควร์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถงึหวัไหล)่ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) 
ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่, ใบมรณะบตัร 
/ สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนั ท่ีออกจากธนาคาร ควรเลือก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่าย
ได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา เน่ืองจากสถานทตูสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจํา/ใบหุ้น/สลาก
ออมสนิ โปรดแสดงเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสือ
รับรองจากทางธนาคารไมจํ่าเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีท่ีต้องรับรองการเงินให้กบับคุคลอ่ืนๆในครอบครัวจงึจะขอ*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ



 

EUR08A_SWISS PANORAMA 9 DAYS (Jan-Jun‘20)_18.09-2019            9/9 

ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ทา่นไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 
หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
  


