สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินมาเพลซ่า, นครมิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - ทิราโน่ - ซอนดริโอ
วันที่3 ซอนดริโอ - ทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express ชมวิวธรรมชาติ - ซังต์มอริทซ์
วันที่4 ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - เมืองแซร์มัท (ปลอดมลพิษ)
วันที่5 เมืองแซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
วันที่6 ทาสซ์ - โลซานน์ - เวเวย์ - มงเทรอซ์ - เมืองอินเทอลาเก้น
วันที่7 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะลานกว้าง Sphinx - ธารน้ําแข็ง Aletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
วันที่8 เมืองซูริค - สนามบินซูริค
วันที่9 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
22.00 น.

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ๎ ดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ D
16-19 สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเช็คอิน
ทางบริษัทได๎จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันกํอนการเดินทาง โดยซื้อ
ตั๋วเครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองโรงแรมที่พัก, ร๎านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข๎าชม
ตํางๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร๎อมให๎กับกรุ๏ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น
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เครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเป็นผลทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือ ไมํสามารถเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางได๎ตามโปรแกรม หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ทีท่ ํานได๎ชําระมาแล๎ว เพราะ
ทางบริษัท ฯ ได๎มีการตกลงชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ไว๎ลวํ งหน๎าแล๎ว และหากมี
คําใช๎จํายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทําน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎
วันที่สอง
มิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - ทิราโน่ - ซอนดริโอ
เสาร์
00.40 น.
เดินทางสูํมิลาน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940
07.35 น.
ถึง สนามบินมาเพลซํา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผํานการตรวจคนเข๎าเมือง
(31 ก.ม.)
และศุลกากรแล๎ว
รถโค๎ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข๎าสูํจุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม
(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญํเป็นอันดับสามในยุโรป สร๎างในปี 1386
ด๎านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอํอนจากทุก
ยุคทุกสมัยกวํา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอน
นําเป็นสงําอยูํ
อิสระให๎ทํานได๎ถํายภาพเป็นที่ระลึก แล๎วผํานชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอ็ล อาคารกระจกที่เกําแกํและมีความสวยงาม หลังจากนั้นนําทํานชมโรงละคร
โอเปรํา ลาสกาลํา ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดํงดัง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บําย
ออกเดินทางสูํ เมืองลูกาโนํ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว๎นทิซิโนํ ที่มี
อากาศดีตลอดปี เหลําดาราฮอลลีวู๏ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี้
จากนั้นออกเดินทางตํอสูํ เมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของ
ทหารโรมันโบราณ ซึ่งภายหลังถูกผนวกรวมอยูํกับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูก
ผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเทํา
www.grandhoteldella
posta.eu
วันที่สาม
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์
อาทิตย์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
ออกเดินทางสูํ เมืองทิราโนํ โดยเลาะเลียบผํานทะเลสาบโคโมํ แหลํงพักผํอนตาก
(35 ก.ม.)
อากาศทางตอนเหนือของอิตาลี
เพลิดเพลินตลอดเส๎นทางไปด๎วยบ๎านเรือน
สไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลําเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู๎ครอบครอง
เน๎นความเรียบงํายทํามกลางบรรยากาศแหํงธรรมชาติ และต๎นไม๎ ดอกไม๎ สวนน้ํา
www.etravelway.com
Emergency call only : 0853642449
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10.03 น.

13.00 น.
บําย

19.00 น.
วันที่สี่
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.
วันที่ห้า

น้ําพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล๎อมรอบ ทําให๎ดูโดดเดํน
นําทําน นั่งรถไฟทํองเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เกําแกํที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ นําทํานผํานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้ง
ปี ผํานหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แหํง และสะพาน 196 แหํง
โดยเฉพาะสะพานโค๎งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก เส๎นทางนี้
รับประกันความสวยแบบห๎ามกะพริบตา จนเข๎าสูํเมืองซังต์มอริทซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนชมเมืองซังต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน้ําใส เป็นเมืองตาก
อากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได๎สร๎างโรงแรมแหํ งแรกและเชิญ
แขกชาวอังกฤษมาพัก ทําให๎มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ําแข็ง , บ๏อบ
สเลด ที่มีการแขํงในระดับเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพและโอลิมปิกมาแล๎ว

(10h03-12h36)
Local

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL CERVUS ST. MORITZ 4* หรือเทียบเทํา
www.hotel-cervus.ch
ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - แซร์มัท
จันทร์
เมืองปลอดมลพิษ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางโดยรถโค๎ชสูํก็อทธาร์ท ที่เป็นเจ๎ าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17
ก.ม.) จากนั้นรถไตํระดับขึ้นสูํยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ทํานสามารถพบเห็นธาร
น้ําแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูงจนเข๎าสูํเมืองอันเดอร์แมท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําทําน นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟดํวนที่วิ่งช๎า
(15h08-18h10)
ที่สุดในโลก วิ่งผํานภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผํานชมอุโมงค์
สะพาน หุบเหว ผํานสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวําเมตร
ตลอดเส๎นทางทํานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยธารน้ําแข็งเจ๎าของเส๎นทาง
Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผํานในกลางเทือกเขาแอลป์สูํ เมืองแซร์มัท เมือง
ที่ไมํอนุญาตให๎รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได๎รับการยกยํองวําปลอดมลพิษที่ดีของ
โลก ตั้งอยูํบนความสูงกวํา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ๎าของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให๎ทํานได๎ชมเมืองมีร๎านค๎า
มากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก POLLUX HOTEL ZERMATT 4* หรือเทียบเทํา
www.hotelpollux.ch
แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พารา
อังคาร
ไดซ์)
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07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บําย
19.00 น.
วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานสูํสถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับ
ความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีส่ ูงถึง 4,478 เมตร และได๎ชื่อวําเป็น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช๎าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว
(นั่งได๎ 6 ทําน) ไตํความสูงเหนือลานสกีอันกว๎างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาว
กวํา 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุด
สูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกวํายอดเขายูงเฟรา และ
ยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ําน้ําแข็งที่อยูํสูงที่สุดในสวิส ถํายรูปกับ
รูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว๎างให๎ทํานได๎สัมผัสอยํางจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
อิสระตามอัธยาศัย ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการพักผํอนในเมืองปลอดมลพิษ
หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถํายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก POLLUX HOTEL ZERMATT 4* หรือเทียบเทํา
www.hotelpollux.ch
ทาสซ์ - โลซานน์ - เวเวย์ - มงเทรอซ์ - อินเทอลาเก้น
พุธ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเดินทางสูํ เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู๎จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่
ประทับของสมเด็จยําแล๎ว พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงสําเร็จการศึกษา
จากเมืองนี้อีกด๎วย
ผํานชมเมืองเวเวํย์ ที่แม๎แตํศิลปินตลกแหํงฮอลลีวู๎ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยัง
หลงใหลและได๎อาศัยอยูํที่นี่ในบั้นปลายชีวิต สูํจุดหมายปลายทางที่เมืองมงต์เท
รอซ์ เมืองพักผํอนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งในฤดูร๎อนและหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซึ่งได๎รับสมญานามวําริเวียรําแหํงสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินทางสูํ เมืองมงเทรอซ์ เมืองพักผํอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร๎อนและ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได๎รับสมญานามวําเป็นไขํมุกของริเวียรําแหํงสวิส
จากนั้นออกเดินทางสูํ เมืองอินเทอลาเก๎น ที่มีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวง
ของ แบร์นเนอร์-โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากทําเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ
Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยัง
เมืองแหํงการพักผํอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํทพี่ ัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN 4* หรือเทียบเทํา
www.hotel-bellevueinterlaken.ch
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วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

13.30 น.
วันที่เก้า
05.30 น.

กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
พฤหัสบดี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูํ เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต๎นของการทํองเที่ยวยอดเขายูงเฟรา
โดยรถโค๎ช ปี 2001 UNESCO ประกาศให๎ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป
นําคณะนั่งรถไฟทํองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขา
ยูงเฟราที่มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอันดับ 2 ของ
สวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งได๎รับการยกยํองวําเป็น TOP OF EUROPE ระหวํางเส๎นทาง
นําทํานสูํยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญํ จนถึงสถานีรถไฟที่
สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลํนหิมะในลานกว๎าง Sphinx
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได๎กว๎างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร
ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักให๎สวยงาม อยูํใต๎ธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ
ธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา
700 เมตรโดยไมํเคยละลาย อิสระให๎ทํานได๎สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมํควรพลาดกับการสํงโปสการ์ด โดยที่ทําการ
ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
Asian
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมํซ้ําเส๎นทางเดิม เส๎นทางแสนสวยผําน
(12.50 ก.ม.)
เมืองปลอดมลพิษที่ไมํอนุญาตให๎รถยนต์วิ่ง แล๎วเปลี่ยนขึน้ รถโค๎ชคันเดิมกลับเข๎า
สูํเมืองอินเทอลาเก๎น อิสระให๎ทํานได๎มีเวลาในการช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นดีของสวิสเป็น
ของฝาก
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Swiss Fondue
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN 4* หรือเทียบเทํา
www.hotel-bellevueinterlaken.ch
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
ศุกร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานสูํ เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจทีส่ ําคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อ
(135 ก.ม.)
ขายแลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญํที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญํเป็นอันดับ 4
ของโลก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
สายการบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วันกํอนการเดินทางเทํานั้น)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 7-15 / 14-22 / 21-29 ก.ค. / 28ก.ค.-5ส.ค. 60
4-12 / 11-19 / 18-26 ส.ค. / 25ส.ค.-2ก.ย. // 1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 ก.ย. 2560
 ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ทํานละ
118,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 ทําน หรือ 2 ทํานมีเตียง ทํานละ
107,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ไมํมีเตียง ทํานละ
95,000. ในกรณีที่ทํานเดินทางคนเดียว ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ (Single Supplement)
8,000. ในกรณีที่ทํานเดินทางคนเดียว ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ ( Double Single )
12,000. ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ผู๎ใหญํหักทํานละ
-29,000. ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทํานละ
-21,500.อัตรานี้รวม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560
 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double
**กรุณาดูรายละเอียดแนบท๎ายในหัวข๎อ “โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)”
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 3 สวิตฟรังค์ตํอทําน / วัน
 คําธรรมเนียมวีซําสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก๎น)
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
 คําประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปี
น๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทําน
เองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
อัตรานี้ไม่รวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
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 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
- กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํ
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
- คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทาง
ไมํน๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)
หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรกั ษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รวํ มคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจน
ในโปรแกรมทัวร์, ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29-15 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
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ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง
อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณา
อนุมัติวีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่
ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซํา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่
ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทําน
ไว๎ให๎ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่สอํ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่
ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหาก
ทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเทํานั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออก
www.etravelway.com
Emergency call only : 0853642449
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
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ตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (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 (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
 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 และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทาํ นไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎า
ชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข๎าชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ใน
เอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนือ่ งจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการ
ในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้ เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000
บาท / ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตาํ ง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูส๎ ูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายืน่ ประมาณ 10 วันทําการ
(การขอวีซําประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู๎เดินทางทุกทํานต๎องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร๎องขอวีซําประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว๎นผู๎ที่เคยสแกนลายนิ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล๎ว กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่กํอน)
TLS Contact : 12/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถ.สาทรใต๎ แขวงทุํงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําในกลุํม
ประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 รูปถํายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถํายเน๎นชํวงใบหน๎ามาถึงหัวไหลํ) จํานวน 2 ใบพืน้ หลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและ
ห๎ามสแกน) ควรมีอายุไมํเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยํา,
ใบมรณะบัตร / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ทาํ นทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุ
ตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานทีย่ ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่
เกิน 30 วัน ก่อนการไปยืน่ วีซ่าในแต่ละประเทศ)
 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 6
เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สํวนตัวของผู๎เดินทางย๎อนหลัง 6 เดือนต๎องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ที่ออกจาก
ธนาคาร ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จาํ ยได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน๎นดูเรื่องการเงินเป็นหลัก
หากลูกค๎ามีบญ
ั ชีฝากประจํา/ใบหุ๎น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา ในกรณีที่เดินทางเป็น
ครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา
ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัว
(เป็น
ภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคารไมํจําเป็นต๎องใช๎
ยกเว๎นกรณีที่ต๎องรับรองการเงินให๎กับบุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต๎องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซํา โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ พิ่มเติม)
 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว
ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน โดย
ระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทํานใดทํานหนึง่ จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํ
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ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัท ฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ทํานไมํมีสิทธิ์เรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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