สวิตเซอร์แลนด์ Best of Alps 8 วัน 5 คืน

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิส - อินเทอลาเก้น

วันที่3

รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ลานหิมะSphinx - ธารน้้าแข็งAletsch - เมืองชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)

วันที่4

นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ชมวิวยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ - มงต์เทรอซ์

วันที่5

มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์

วันที่6

แซร์มัท - นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ถ่ายรูปสะพานคาเปล - ถ่ายรูปสิงห์โต
สลักบนผา - ล่องเรือทะเลสาบสีพ่ ันธรัฐ - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส

วันที่7

ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค

วันที่8

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่ 1
21.30 น.

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ D
16-19 สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเช็คอิน
ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เชํารถโค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์
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วันที่ 2
00.35 น.
06.55 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน, การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม
และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตํ าง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัทฯ ได๎ชําระ
คํ า ใช๎ จํ า ยตํ า ง ๆ ลํ ว งหน๎ า แล๎ ว และหากมี คํ า ใช๎ จํ า ยอื่ น ๆ เกิ ด ขึ้ น นอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได๎
ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น
เดินทางสูํนครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 970
คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค๎ชรอรับแล๎วเดินทางสูํกรุงเบิร์น นครหลวงอันงาม
สงําของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ําคําที่ได๎รับการอนุรักษ์มาสูํปัจจุบนั
เบิร์นสร๎างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก๎ ประกาศให๎สํวนหนึ่งของเมือง
เบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน๎าปัดขนาดใหญํ มีลักษณะเป็นประตู
โบราณตั้งครํอมอยูํครึ่งถนน ผํานชมโบสถ์ และยํานเมืองเกําที่มีร๎านค๎าเรียงราย
มากมาย ผํานชมน้ําพุที่ตั้งอยูํกลางถนนเป็นระยะๆ อยํางสวยงาม มีถนนคนเดินที่
สวยงามอีกเส๎นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูํเมืองอินเทอลาเก๎น อันเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ และมีความ สําคัญ
ประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตัวเมืองถูกขนาบด๎วยทะเลสาบสอง
แหํงคือทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็น
ฉากหลัง อีกทัง้ ยังเป็นเมืองแหํงการพักผํอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ อิสระให๎
ทํานได๎มีเวลาในการช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นดีของสวิส
รับประทานอาหารค่า้ สไตล์สวิส
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเทํา
รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูํ เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต๎นของการทํองเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดย
รถโค๎ช ปี 2001 UNESCO ประกาศให๎ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป
นําคณะนั่งรถไฟทํองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟ
ราที่มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได๎รับการยกยํองวําเป็น TOP
OF EUROPE ระหวํางเส๎นทางนําทํานสูํยอดเขา แวะชมกลาเซียร์หรือธารน้ําแข็ง
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12.00 น.
บําย

19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

ขนาดใหญํ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการ
เลํนหิมะในลานกว๎าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได๎กว๎างไกลที่สุด
ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักให๎สวยงาม อยูใํ ต๎ธารน้ําแข็ง 30 เมตร
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ทีย่ าวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22
กิโลเมตร และหนา 700 เมตร โดยไมํเคยละลาย อิสระให๎ทํานได๎สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมํควรพลาดกับการสํงโปสการ์ด
โดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงทีส่ ุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมํซ้ําเส๎นทางเดิม เส๎นทางแสนสวยผําน
เมืองปลอดมลพิษที่ไมํอนุญาตให๎รถยนต์วิ่ง จนถึงเลาเทรอบรุนเนํน แล๎วเปลี่ยนขึ้น
รถโค๎ชเพื่อเดินทางสูํเมืองชาโมนีซ์ (Chamonix-Mont-Blanc) เป็นเมืองสกีที่ขึ้น
ชื่อในฤดูหนาว และที่นี่ทํานสามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังก์ (Mont Blanc)
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร มีความหมายวํา
"ภูเขาสีขาว" เป็นสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของอิตาลีและฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL LES AIGLONS CHAMONIX RESORT & SPA
หรือเทียบเทํา
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา โลซานน์ - มงต์เทรอซ์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะขึ้นกระเช๎า (Cable Car) สูํยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi)
เพื่อสัมผัสธรรมชาติและยอดเขาน้ําแข็งที่ความสูง 3,842 เมตร ที่นี่ทํานสามารถ
มองเห็นยอดเขามงต์บลังค์ ที่สูงที่สุดในยุโรปแบบพาโนรามา 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานลงจากยอดเขา แล๎วเดินทางสูํเมืองเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยูํ
ริมทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) เมืองที่วํากันวําเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมํมี
อะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายตํางประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคาร
จํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ําพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถสํงน้ําขึ้น
ท๎องฟ้าได๎สูงถึง 140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม๎ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บํง
บอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตํอเจนีวา เยี่ยมชมเมืองโล
ซานน์ เมืองที่คนไทยรู๎จักดีในสวิสนอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จยําแล๎ว
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด๎วย ผํานชมเมือง
เวเวํย์ ที่แม๎แตํศิลปินตลกแหํงฮอลลีวู๎ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได๎
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19.00 น.

วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

อาศัยอยูํที่นี่ในบั้นปลายชีวิต สูํจุดหมายปลายทางที่เมืองมงต์เทรอซ์ เมืองพักผํอน
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร๎อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได๎รับสมญา
นามวําเป็นไขํมุกของริเวียรําแหํงสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ
เทียบเทํา
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูํ เมืองแซร์มัท เมืองที่ไมํอนุญาตให๎รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได๎รับการยก
ยํองวําปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยูํบนความสูงกวํา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต)
เป็นเจ๎าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ สิ้นสุดการ
เดินทางด๎วยรถโค๎ช พาคณะนั่งรถไฟสูํหมูํบ๎านแซร์มัท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานสูํสถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับ
ความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได๎ชื่อวําเป็น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช๎าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว
(นั่งได๎ 6 ทําน) ไตํความสูงเหนือลานสกีอันกว๎างไกลสุดสายตา แล๎วเปลี่ยนเป็น
Cable Car ใหญํจุได๎กวํา 80 คน ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณ
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกวํายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี
ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ําน้ําแข็งที่อยูํสูงที่สุดในสวิส ถํายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่
สวยงาม ลานหิมะกว๎างให๎ทํานได๎สัมผัสอยํางจุใจ
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก POLLUX HOTEL ZERMATT หรือเทียบเทํา
แซร์มัท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ล่องเรือ
ทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทํานนั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟดํวนที่วิ่งช๎า
ที่สุดในโลก วิ่งผํานภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผํานชมอุโมงค์ สะพาน
หุบเหว ผํานสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวําเมตร ตลอดเส๎นทาง
ทํ า นสามารถชมยอดเขาที่ ป กคลุ ม ด๎ ว ยธารน้ํ า แข็ ง เจ๎ า ของเส๎ น ทาง FurkaOberralp Bahn ที่พาดผํานใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเข๎าสูํเมืองอันเดอร์แมท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถรอรับทํานแล๎วเดินทางสูํ เมืองลูเซิรน์ เป็นเวลานับศตวรรษมา แล๎วที่
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พุธ
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นักทํองเที่ยวและบุคคลผูม๎ ีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ ถํายรูปคูํกบั สะพานคา
เปล ทอดตัวข๎ามแมํน้ํารอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช๎ในการโปรโมตเมือง แล๎วไปชม
สัญลักษณ์อีกอยํางหนึ่งคือ รูปสลักสิงห์โตหินบนหน๎าผา ซึ่งสร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
แกํทหารรับจ๎างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหวํางการปฏิวัติฝรั่งเศส
นําทํานลํองเรือชมบรรยากาศของทะเลสาบลูเซิรน์ หรือ ทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ ทีม่ ี
ขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ความงดงามของทัศนียภาพที่อยูํทํามกลาง
หุบเขา โอบล๎อมด๎วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทําให๎วิวทิวทัศน์ดูงดงาม
ยิ่งขึ้น แล๎วอิสระให๎ช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยํานเมืองเกํา
อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๏กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีก
มากมายตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทํานเข๎าสูํที่พัก ASTORIA LUZERN หรือเทียบเทํา
www.astoria-luzern.ch
วันที่ 7
ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
ศุกร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น. นําทํานสูํเมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย
(69 ก.ม.)
แลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญํที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญํเป็นอันดับ 4 ของ
โลก
13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่ 8
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร์
06.10 น. สายการบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วันกํอนการเดินทางเทํานั้น
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL Single
Used

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

11-18 ก.พ. 2560
25 ก.พ.-4 มี.ค. 2560
4-11 มี.ค. 2560
11-18 มี.ค. 2560
1-8 เม.ย. 2560

105,000.-

95,000.-

84,000.-

10,000.-

7,000.-

-25,000.-18,000.-

11-18 เม.ย. 2560

113,000.-

102,000.-

91,000.-

11,000.-

8,000.-

22-29 เม.ย. 2560
29 เม.ย.-6 พ.ค. 2560

106,000.-

95,500.-

85,000.-

10,000.-

7,000.-
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อัตรานีร้ วม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คํารถไฟสาย 2nd class Glacier Express, คํากระเช๎าขึ้น Matterhorn Glacier Paradise, คํารถไฟสาย
ภูเขา Jungfraubahn, คํากระเช๎าขึ้นยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi), คําเรือลํองทะเลสาบลูเซิรน์
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ทํานจองห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหํงใน
ยุโรปสํวนใหญํจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย๎ายเมืองพัก หากวันดังกลําวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คําธรรมเนียมวีซําสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก๎น)
 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยว
และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทําน
 คําประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST
LANE TRIPPER PLAN. คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา
16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบ
จองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทําน
เองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 %
อัตรานีไ้ มํรวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําทิปหัวน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน2วันทําการนับจากวันจอง
ทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุ
ภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎
ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํ
น๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)
หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, 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 วันทําการ กํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันทําการ กํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวี
ซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทํานไมํแนํใจ
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วําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎
ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏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. ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎
ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคนื เงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎เดินทางจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัท ฯ ได๎
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหากทําน
ไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําวกรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ได๎หรือไมํ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
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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 ซึ่ง
มักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 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
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชม
นั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข๎า
ชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของ
สถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมีการ
คืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชม
จากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 สวิตฟรังค์ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 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
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46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท 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 และสถานที่ตําง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุที่มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องช้าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายืน่ ประมาณ 10 วันท้าการ
(การขอวีซําประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู๎เดินทางทุกทํานต๎องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร๎องขอวีซําประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว๎นผู๎ที่เคยสแกนลายนิ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล๎ว กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่กํอน)
TLS Contact : 12/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถ.สาทรใต๎ แขวงทุํงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 รูปถํายสีขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม. (รูปถํายเน๎นชํวงใบหน๎ามาถึงหัวไหลํ ใบหน๎าใหญํเกิน 70%-80% ของรูปถําย) จํานวน 2
ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) ควรมีอายุไมํเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส,
หยํา, ใบมรณะบัตร / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุ
ตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS050117

www.etravelway.com/+

Page 10 of 11
















หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการท้างานทีย่ ื่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 เนื่องจากสถานทูตสวิตเน๎นดูเรื่องการเงินเป็น
หลักหากลูกค๎ามีบัญชีฝากประจํา/ใบหุ๎น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา ในกรณีที่เดินทาง
เป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัว (เป็น
ภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคารไมํจําเป็นต๎องใช๎
ยกเว๎นกรณีที่ต๎องรับรองการเงินให๎กับบุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต๎องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซํา โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ พิ่มเติม)
กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผูร๎ ับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 - 6
แล๎ว ทางบริษทั จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน
โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัท ฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ทํานไมํมีสิทธิ์เรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และช้าระเงินมัดจ้าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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