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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋

เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่
ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบส่ีพันธรัฐ - ขึน้ยอดเขาริกิ - ซังต์มอ
ริทซ์ 

 

01.05 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ เป็นเวลานบัศตวรรษ

มาแล้ว ท่ีนกัทอ่งเที่ยวและบคุคลผู้มีช่ือเสยีงพากนัมาเยือนเมืองนี ้ 
 

09.00 น. น าคณะไปถา่ยรูปคูก่บัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์  เป็นภาพท่ีถกูใช้ในการโปร
โมตเมือง แล้วไปชมสญัลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่คือ รูปสลกัสงิโตหนิบนหน้าผา ซึง่สร้างขึน้
เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสยีชีวิตในระหวา่งการปฏิวตัิฝร่ังเศส สมควรแก่
เวลาน าทา่นเดินทางสูท่า่เรือริมทะเลสาบ  

10.12 น. เรือโบราณ (สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรูปแบบโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า) น าทา่นออก
เดินทางจากทา่เรือเมืองลเูซิรน์  เรือลอ่งทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน 
เรือนแบบชาเลต์่สไตล์ ตัง้เรียงรายอยูส่องฝ่ังของทะเลสาบสีพ่นัธรัฐ จดุก าเนิดของ
สมาพนัธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สดุ กอ่ให้เกิดต านานของวีรบรุุษ วิลเลยีมเทลกบัแอปเปิล้แหง่
อิสรภาพ ที่จะบอกเลา่เร่ืองราวของชาวสวิสได้เป็นอยา่งดี  

11.09 น. เรือเทียบทา่ที่หมูบ้่านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือได้วา่เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เก่าแก่ที่สดุ
ในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 
สหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี ้มีที่มา
จากค าวา่ Mons Regina แปลได้วา่ ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ
ยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local  
บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ที่จะให้ทา่นได้เห็นวิวทวิทศัน์ที่แตกตา่ง จากนัน้ 

คณะออกเดินทางสูเ่มืองซงัต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่
แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้มี
การเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแขง่ในระดบัเวิลด์แชมป์เปีย้
นชิพและโอลมิปิกมาแล้ว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL REINE VICTORIA หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
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วันท่ี 3 ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่ถานนีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟทอ่งเที่ยวสาย BERNINA 

EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอร์แลนด์ น าทา่นผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มี
หิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แหง่ และสะพาน 196 
แหง่ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก เส้นทางนี ้
รับประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสูเ่มืองทิราโน ่ แหลง่พกัผอ่นตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอติาล ี

 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local  
14.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลกูาโน ่ เมอืงตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน ่ จนเข้าสูเ่ขต

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

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DE LA PAIX LUGANO หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - น่ังรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท เมือง

ปลอดมลพษิ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชสูก็่อทธาร์ท ที่เป็นเจ้าของอโุมงค์ที่ลกึที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) 

จากนัน้รถไตร่ะดบัขึน้สูย่อดเขาทีม่ีหิมะปกคลมุ ทา่นสามารถพบเห็นธารน า้แขง็ (Glacier) 
บนยอดเขาสงูจนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์แมท  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
14.00 น. น าทา่นนัง่รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟดว่นท่ีวิง่ช้าที่สดุในโลก 

วิ่งผา่นภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอโุมงค์ สะพาน หบุเหว ผา่นสวิส
แกรนด์แคนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางทา่นสามารถชมยอดเขา
ที่ปกคลมุด้วยธารน า้แขง็เจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผา่นในกลาง
เทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซร์มทั เมืองที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยก
ยอ่งวา่ปลอดมลพษิที่ดีของโลก  ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็น
เจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์  อิสระให้ทา่นได้ชมเมืองมี
ร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั POLLUX HOTEL ZERMATT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 

พาราไดซ์) 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
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08.30 น. น าทา่นสูส่ถานเีคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบัความ
งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นัง่ได้ 6 ทา่น) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา เป็นระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร (ยาวที่สดุ
ในสวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูดิี ในเขตมงต์ บลงัก์ ชม
ถ า้น า้แข็งที่อยูส่งูที่สดุในสวิส ถา่ยรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้
ทา่นได้สมัผสัอยา่งจใุจ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Asian  
บา่ย อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน

เที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั POLLUX HOTEL ZERMATT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. อ าลาเมืองแซร์มทั แล้วเดินทางสูเ่มืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวลัเลส์่ ได้รับการขนาน

นามวา่ The largest alpine thermal spa in Europe แหลง่น า้แร่ธรรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุ
ในเขตเทือกเขาแอลป์ น าทา่นเข้าสู ่BURGERBAD THERME ที่ให้บริการอาบน า้แร่และส
ปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของเมือง สระน า้แร่กวา่ 10 แหง่ภายในศนูย์บริการแหง่นี ้ อิสระ
ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ใน
อณุหภมูิความร้อนระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซียส 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese  
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองมงเทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มช่ืีอเสยีงทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริม

ทะเลสาบเจนวีา ซึง่ได้รับสมญานามวา่เป็นไขม่กุของริเวยีร่าแหง่สวิส    
 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขต
ทะเลสาบเจนวีา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกยอ่งให้เป็นริเวยีร่า เป็น 1 ในเส้นทาง
ทอ่งเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของประเทศ ผา่นเข้าไปในทุง่เกษตร กรรม บ้านไร่ปลายนา 
ฟาร์มปศสุตัว์ สูใ่จกลางของประเทศ ที่จะท าให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพ
เก่าแก่ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถงึสถานี กืซตาด์ก (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพง
อนัดบัต้นๆของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแหง่นีม้ีบ้านตากอากาศของคนดงั อาทิ จลูี ่
แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสคิ), อลซิาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมทัง้
เหลา่เซเลบ็ของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าหญิงไดอานา่, ปารีส ฮิลตนั 
ทา่นอาจจะได้พบกบัคนดงัๆได้ทีน่ี่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD & SPA หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - 
เมืองอินเทอลาเก้น 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
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08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเที่ยวยอดเขายงูเฟราโดยรถโค้ช 
ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง่
แรกของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอด
เขายงูเฟราที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร (สงูเป็นอนัดบั 2 ของ
สวิสเซอร์แลนด์) ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางน าทา่นสู่
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรป 
เพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป 
มองเห็นได้กว้างไกลท่ีสดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้
ธารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน า้แขง็ Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อสิระให้ทา่นได้สนกุสนาน 
และเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดย
ที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Asian  
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดมิ เส้นทางแสนสวยผา่นเมือง

ปลอดมลพิษที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลีย่นขึน้รถโค้ชคนัเดิมเข้าสูเ่มืองอินเทอ
ลาเก้น อนัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั และมีความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรน
เนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงั
เมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Swiss Fondue  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. น าทา่นสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย

แลกเปลีย่นทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วันท่ี 9 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.30 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 

PERIOD 
 

Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

6-14 พ.ค. 2560 

126,000.- 114,000.- 101,000.- 12,000.- 8,000.- -29,000.- 
-21,500.- 

13-21 พ.ค. 2560  
20-28 พ.ค. 2560 

27 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560 
3-11 มิ.ย. 2560 
10-18 มิ.ย. 2560 
17-25 มิ.ย. 2560 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wvopzeeland.nl/Jungfraubahn.jpg&imgrefurl=http://classified.sanook.com/item/6274001&usg=__rpkxgldDfurl0d88dZB922vxrZU=&h=724&w=1024&sz=130&hl=th&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=Wk4e0lt5y7TVUM:&tbnh=106&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1


            

EUR08A_SWISS PANORAMA 9 DAYS (May-Sep 2017)                 6/9 

24 มิ.ย.-2 ก.ค. 2560 
1-9 ก.ค. 2560 
8-16 ก.ค. 2560 
15-23 ก.ค. 2560 
22-30 ก.ค. 2560 

29 ก.ค.-6 ส.ค. 2560 
5-13 ส.ค. 2560 

12-20 ส.ค. 2560 
19-27 ส.ค. 2560 

26 ส.ค.-3 ก.ย. 2560 
2-10 ก.ย. 2560 
9-17 ก.ย. 2560 
16-24 ก.ย. 2560 

23 ก.ย.-1 ต.ค. 2560 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2560 

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

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวิตฟรังค์ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพ
ที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั Instyle travelเพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และ

ช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงิน
สว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 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 เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ี
เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ 
โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึ
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ 
หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
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ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนทีท่า่นจะช าระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

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

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ ท่ีเคยสแกนลายนิว้มือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน) 
TLS Contact : 12/1 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นชว่งใบหน้ามาถงึหวัไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) 
ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่, ใบมรณะบตัร 
/ ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่าย
ได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา เนื่องจากสถานทตูสวติเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลาก
ออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ยให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอื
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รับรองจากทางธนาคารไมจ่ าเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับรองการเงินให้กบับคุคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ*** 
 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท

จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

  


