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28 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) ศุกร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือ  ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่
ทา่นได้ชําระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

29 ธ.ค. 61 ซูริค - ลูเซิรน์ - ขึน้ยอดเขาริกิ - ดาโวส  เสาร์ 
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ เป็นเวลานบัศตวรรษ

มาแล้ว ท่ีนกัทอ่งเที่ยวและบคุคลผู้มีช่ือเสยีงพากนัมาเยือนเมืองนี ้ จากนั ้นนําคณะ
เดินทางตอ่สูส่ถานีรถไฟ Arth Goldau เพื่อนัง่รถไฟไตเ่ขาสูย่อดเขาริกิ 

(10.10-10.47) 

 

10.10 น. นําคณะนัง่รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือได้วา่เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็น
อนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์  สหรัฐอเมริกา ความสงูจ าก
ระดบันํา้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากคําวา่ Mons Regina 
แปลได้วา่ ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 
องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขา  ด้วยกระเช้า เคเบิล้คาร์ จากสถานี ริกิคาล์สแบร์ก  (Rigi 

Kaltbad) สู่สถานีเว คกิส (Weggis) ซึง่ทา่น จะให้ทา่นได้เห็นวิวทิวทศัน์ อนัสวยงาม ที่
แตกตา่ง  
(หมายเหตุ   หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทฯ จะจดัเปลีย่นเป็น นัง่รถไฟไต่
เขาลงมาแทน ทัง้นีท้างบริษัทดูเร่ืองความปลอดภยัเป็นส าคญั)  
จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองดาโวส เมืองหบุเขาแองกาดีน ชมทิวทศัน์ของป่าบีชอนักว้าง
ใหญ่ นําชมเมืองดาโวสที่อยูเ่หนือระดบันํา้ทะเล 1,560 เมตร พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นเนินเขา
สงูชนั และชัน้ภเูขาที่ลดหลัน่กั นและเป็นเจ้าของสกีเลนท่ีมีระยะ ทางกวา่ 200 ไมล์ ถือ
เป็นเมืองที่มีความสงบและอากาศดีอีกเมืองหนึง่ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SILVRETTA PARKHOTEL AG**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.silvretta.ch 
30 ธ.ค. 61 ดาโวส - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่ อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ Davos Platz เพื่อนัง่รถไฟทอ่งเที่ยวสาย 

BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอร์แลนด์ นําทา่นผา่นเขตใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ลาํธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แหง่ 
และสะพาน 196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
เส้นทางนีรั้บประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสูเ่มืองทิราโน ่แหลง่พกัผอ่นตาก
อากาศทางตอนเหนือของอิตาล ี

 
(09.53-13.30) 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองลกูาโน ่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน ่จนเข้าสูเ่ขต

ทะเลสาบโคโม ได้ช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามที่สดุของอิตาล ีทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการให้กบัดินแดนแหง่นี ้ระหวา่งทางผา่นเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคย
เป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถกูผนวกรวมอยูก่บัอาณาจกัรลอมบาร์ดี 
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และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สทิธ์ิ  จนถึงเมืองลกูาโน ่เมืองตากอากาศช่ือ
ดงัริมทะเลสาบท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหลา่ดาราฮอลลวีู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี ้ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ADMIRAL LUGANO**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.luganohoteladmiral.com 
31 ธ.ค. 61 ลูกาโน่ - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลา

เทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น 
จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดย

รถโค้ช ในปีค.ศ.  2001 องค์การ UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป นําคณะนัง่รถไฟทอ่งเที่ ยวธรรมชาติของ 
JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายงูเฟราที่มีความสงูกวา่ระดบันํา้ทะเลถึง 3,454 
เมตร  (สงูเป็นอนัดบั 2 ของสวิสเซอร์แลนด์ ) ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF 
EUROPE ระหวา่งเส้นทางนําทา่นสูย่อดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารนํา้แข็งขนาดใหญ่ 
จนถึงสถานีรถไฟที่สู งที่สดุในยโุรป ที่สถานี จงุเฟรายอร์ค  จากนัน้นําคณะรับประทาน
อาหารกลางวนั 

(238 ก.ม.) 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Asian 
บา่ย อิสระให้ทา่นเพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่

สงูที่สดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลท่ีสดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถํา้นํา้แข็งที่แกะสลกัให้
สวยงาม อยูใ่ต้ธารนํา้แข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารนํา้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่น
ได้สนกุสนาน และเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟ รา และไมค่วรพลาดกบัการสง่
โปสการ์ด โดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุร จนได้เวลาอนัสมควร นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ํา้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผา่นเมืองปลอดมลพิษที่ไม่
อนญุาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลีย่นขึน้รถโค้ชคนัเดิมเข้าสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแ หลง่
ทอ่งเที่ยวที่สาํคญั และมีความสาํคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่
ทะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแหง่การพกัผอ่น 
สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

 
(12.5 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม NEW YEAR PARTY  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั LINDNER GRAND HOTEL BEAU RIVAGE INTERLAKEN***** 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.lindner.de/en 

1 ม.ค. 62 เมืองอินเทอลาเก้น - GOLDEN PANORAMA - มงเทรอซ์ - ลอยเคอร์
บาด - ครานส์ มอนทานา 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ Zweisimmen จากนัน้นําคณะนัง่รถไฟสาย GOLDEN 

PASS PANORAMA เพื่อเดินทางสูเ่มืองมงเทรอซ์ ในเขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) 
หรือที่ชาวสวิสยกยอ่งให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทางทอ่งเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของ
ประเทศ ระหวา่งทางผา่นสถานีกืซตาด์ก (Gstaad) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอนัดบัต้นๆ
ของยโุรป  ผา่นเมืองชาโตเดอซ์ (Chateau d’Oex) เมืองนา่รักอีกแหง่หนึ่ งที่มีจดัเทศกาล
บอลลนูนานาชาติในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนมกราคมของทกุปี จนถึงเมืองมงเทรอซ์ 
เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มีช่ือเสยีงทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได้รับ
สมญานามวา่เป็นไขม่กุของริเวียร่าแหง่สวิส    

(54.30 ก.ม.) 

 
(10.25-12.13) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย จากนัน้ นําคณะ เดินทางสูเ่มืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวลัเลส์่ ได้รับการขนานนามวา่ 

The largest alpine thermal spa in Europe แหลง่นํา้แร่ธรรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุในเขต
เทือกเขาแอลป์ นําทา่นเข้าสู ่ BURGERBAD THERME ที่ให้บริการอาบนํา้แร่และสปา
ใหญ่และทนัสมยัที่สดุของเมือง สระนํา้แร่กวา่ 10 แหง่ภายในศนูย์บริการแหง่นี ้อิสระให้
ทา่นได้เพลดิเพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ใน

(63 ก.ม.) 
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อณุหภมูิความร้อนระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอนัสมควร นําคณะเดินทาง
สูเ่มืองครานส์ มอนทานา (Crans Montana) ในแคว้น Wallis 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั GRAND HOTEL DE PARC**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.parc-hotel.ch 
2 ม.ค. 62 ครานส์ มอนทานา - ทาสซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์

ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) 
พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองแซร์มทั เมืองที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับ

การยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) 
เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  สิน้สดุการเดินทาง
ด้วยรถโค้ช พาคณะนัง่รถไฟสูห่มูบ้่านแซร์มทั 

(72 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย นําทา่นสูส่ถานีเคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ได้ 6 ทา่น) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา แล้วเปลีย่นเป็น Cable Car ใหญ่จไุด้กวา่ 
80 คน ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 
เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงต์บลงัก์ ชมถํา้นํา้แข็งที่อยู่
สงูที่สดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกันํา้แข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ทา่นได้สมัผสั
อยา่งจใุจ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SWISS ALPINE HOTEL ALLALIN ZERMATT**** หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-allalin.ch 

3 ม.ค. 62 เซอร์แมท - น่ังรถไฟสาย Glacier  Express - อันเดอร์แมท - ซูริค พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. อําลาเมืองแซร์มทั นําทา่นนัง่รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟดว่น

ที่วิ่งช้าที่สดุในโลก วิ่งผา่นภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอโุมงค์ สะพาน 
หบุเหว ผา่นสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางทา่น
สามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุด้วยธารนํา้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่
พาดผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์ จนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์แมท 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเดินทางสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่สาํคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้

ขายแลกเปลีย่นทองคําที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
(119 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SWISSOTEL ZURICH **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.swissotel.com 
4 ม.ค. 62 สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินซูริค  
13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971  
5 ม.ค. 62 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.10 น. สายการบินไทยนําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

28 ธ.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2562 127,000.- 115,000.- 102,000.- 16,000.- 14,000.- -31,000.- 
-23,000.-  

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 3 สวิตฟรังค์ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสุ ขภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ชําระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ , ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้ าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
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  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน , การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

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

สะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั  ซึง่
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสง วนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแต กตา่งกนัด้วย หากทา่น
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ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถ ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิช ย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

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

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไ มส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 -  5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน) 
TLS Contact : 12/1 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหวัไหล)่ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) 
ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สาํเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ย้อนหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่า
กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา เ นื่องจาก
สถานทตูสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจํา/ใบหุ้น/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวี
ซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว 
(เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิสไมรั่บพิจารณา*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 -  6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินท างไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

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

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิ จารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


