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วันท่ี วันท่ี 11 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)    
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 

16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี วันท่ี 22  ซูริค ซูริค --  เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก --  โลซานน์ โลซานน์ --  มงเทรอซ์มงเทรอซ์    
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG970  
06.55 น. คณะถงึสนามบินนครซริูค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูก่รุงเบิร์น นครหลวงอนังาม

สง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอนัล า้คา่ท่ีได้รับการอนรัุกษ์มาสู่
ปัจจบุนั เบิร์น ถกูสร้างขึน้ในยคุกลางของยโุรป องค์การยเูนสโก้ ประกาศให้สว่น
หนึง่ของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดขนาดใหญ่ มี
ลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้คร่อมอยู่คร่ึงถนน ผ่านชมโบสถ์  จตัรัุสรัฐสภา และ
ย่านเมืองเก่าท่ีมีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พท่ีุตัง้อยู่กลางถนนเป็น
ระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินท่ีสวยงามอีกเส้นหนึง่ของยโุรป สมกบัเป็น
เมืองหลวงของประเทศ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโลซานน์ เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองท่ี

ประทบัของสมเดจ็ย่าแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงส าเร็จการศกึษา
จากเมืองนีอ้ีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเวย์่ ท่ีแม้แตศ่ิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาล ี
แชลปปลิน้” ยงัหลงใหลและได้อาศยัอยู่ท่ีน่ีในบัน้ปลายชีวิต สูจ่ดุหมาย
ปลายทางท่ีเมือง มงต์เทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ในฤดรู้อน
และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได้รับสมญานามวา่ริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี วันท่ี 33  มงต์เทรอซ์ มงต์เทรอซ์ --  ทาสซ์ ทาสซ์ --  แซร์มัท แซร์มัท --  ยอดเยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ --  
แซร์มัทแซร์มัท  

  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. เดินทางสูเ่มืองแซร์มทั เมืองท่ีไมอ่นญุาตให้รถยนต์ว่ิงและเป็นเมืองท่ีได้รับการ

ยกย่องวา่ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 
ฟตุ) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  สิน้สดุ
การเดินทางด้วยรถโค้ช พาคณะนัง่รถไฟสูห่มูบ้่านแซร์มทั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian  
13.00 น. น าท่านสูส่ถานีเคเบิล้คาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพ่ือสมัผสั

กบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถงึ 4,478 เมตร และได้ช่ือวา่
เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรา
มาวิว (นัง่ได้ 6 ท่าน) ไตค่วามสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา แล้ว
เปลี่ยนเป็น Cable Car ใหญ่จไุด้กวา่ 80 คน ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จดุ

 



         

EUR08_SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS (May-Sep, 2017)        3/8 
 

สงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟราและ
ยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงต์บลงัก์ ชมถ า้น า้แข็งท่ีอยู่สงูท่ีสดุในสวิส ถ่ายรูปกบั
รูปแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สมัผสัอย่างจใุจ หลงัจาก
นัน้ อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอด
มลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี   

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL POLLUX ZERMATT หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี วันท่ี 44  รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส --  อันเดอร์แมท อันเดอร์แมท --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบโคโม่ 
--  ซอนดริโอซอนดริโอ  

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
09.00 น. น าท่านนัง่รถไฟสายกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟดว่นท่ีว่ิงช้า

ท่ีสดุในโลก ว่ิงผ่านภมูิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค์ 
สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาท่ีสงู 2,000 กวา่เมตร 
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลมุด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง 
Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์
แมท  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. รถรอรับท่านแล้วเดินทางผ่านเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ

แคว้นทิซิโน่ จนเข้าสูเ่ขตทะเลสาบโคโม ได้ช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสดุ
ของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อม
ปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งนี ้
ผ่านเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศท่ีเรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จน
กลายเป็นศนูย์รวมชนชัน้สงูและบคุคลมีช่ือเสียงของยโุรป ถงึเมืองซอนดริโอ 
(Sondrio) เมืองท่ีเคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถกูผนวก
รวมอยู่กบัอาณาจกัรลอมบาร์ดี และถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ  

 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ROMANTIK GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี วันท่ี 55  ซอนดริโอ ซอนดริโอ --  ทริาโน่ ทริาโน่ --  รถไฟ รถไฟ BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น    
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
07.30 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองทิราโน่ จดุเร่ิมต้นของรถไฟท่องเท่ียวสาย BERNINA 

EXPRESS ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากวา่หนึง่ศตวรรษมาแล้วท่ี
เปิดให้บริการนกัท่องเท่ียว น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปก
คลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมท่ี BRUSIO ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
เส้นทางนีรั้บประกนัความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึง่ความประทบัใจและ
ความทรงจ าในประสบการณ์ท่ีหาชมได้ยาก    จดุหมายปลายทางท่ี      
             เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวท่ีแสนสงบในปี
ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้มีการ
เกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ท่ีมีการแข่งในระดบัเวิลด์แชมป์
เปีย้นชิพ และโอลิมปิกมาแล้ว 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
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14.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น ท่ีมีความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของ แบร์น
เนอร์-โอเบอร์ลนัด์ ช่ือของเมืองมาจากท าเลท่ีตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee 
และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแห่ง
การพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี วันท่ี 66  กรินเดอวาลด์ กรินเดอวาลด์ --  น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น --  อินอิน
เทอลาเก้นเทอลาเก้น  

  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวยอดเขายงูเฟรา 

โดยรถโค้ช (ในปี  2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป) รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ 
JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขายงูเฟราท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 
11,333 ฟตุ ซึง่ได้รับการยกย่องวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางแวะ
ชมกลาเซียร์ หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 
เพลิดเพลินและสนกุสนานกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง SPHINX จดุชมวิวท่ีสงู
ท่ีสดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร ชมถ า้น า้แข็งท่ี
แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็งลกึกวา่ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธาร
น า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 
เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ท่านได้สนกุสนานและเพลดิเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดยท่ีท าการไปรษณีย์
ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 

 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian  
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย

ผ่านหมูบ้่านเวงเก้น เมืองปลอดมลพิษท่ีไมอ่นญุาตให้รถยนต์ว่ิง แล้วเปลี่ยนขึน้
รถโค้ชคนัเดิมท่ีหมูบ้่านเลาเทรอบรุนเน่นเข้าสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่าน
เดินเลน่ชมเมืองท่ีเรียงรายไปด้วยร้านค้า, บ้านแบบชาเลต์่สไตล์ และอิสระให้
ได้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู ของท่ีระลกึ และช้อค
โกแลตอนัเลื่องช่ือ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วัวันท่ี นท่ี 77  อินเทอลาเก้น อินเทอลาเก้น --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้

ขายแลกเปลี่ยนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 
ของโลก  

 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971  
วันท่ี วันท่ี 88  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ    
05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

6-13 พ.ค. 2560 111133,,000000..--  110022,,000000..--  9911,,000000..--  1100,,000000..--  77,,000000..--  --2299,,000000..--  

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%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
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คา่ทวัร์รวมคา่ทวัร์รวม  ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2560 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่ Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / คา่เคเบิล้คาร์ขึน้ Matterhorn Glacier 

Paradise, คา่รถไฟสายภเูขา Jungfraubahn 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท  
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 ก.ก. 
คา่ทวัร์ไมร่วมคา่ทวัร์ไมร่วม  ::  
  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 

 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 

13-20 พ.ค. 2560  --2211,,550000..--  
20-27 พ.ค. 2560 

27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2560 
3-10 มิ.ย. 2560 
10-17 มิ.ย. 2560 
17-24 มิ.ย. 2560 

24 มิ.ย.-1 ก.ค. 2560 
1-8 ก.ค. 2560 
8-15 ก.ค. 2560 
15-22 ก.ค. 2560 
22-29 ก.ค. 2560 

29 ก.ค.-5 ส.ค. 2560 
5-12 ส.ค. 2560 

12-19 ส.ค. 2560 
19-26 ส.ค. 2560 

26 ส.ค.-2 ก.ย. 2560 
2-9 ก.ย. 2560 
9-16 ก.ย. 2560 
16-23 ก.ย. 2560 
23-30 ก.ย. 2560 
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 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ
เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั Instyle travelเพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระ

เงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอื
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้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 อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  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 โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคอืคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเที่ยว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงิน
คา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
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ตัว๋เคร่ืองบินตัว๋เคร่ืองบิน  ((AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  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 (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 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 าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอเอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ กสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  
((การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเองสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ ท่ีเคยสแกนลายนิว้มือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุสวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ ท่ีเคยสแกนลายนิว้มือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน)ณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน)  
TTLLSS  CCoonnttaacctt  ::  1122//11  อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯอาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ   

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 

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

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่, ใบมรณะ
บตัร / ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์ 

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

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

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ย
ได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา เนื่องจากสถานทตูสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลาก
ออมสนิ โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ยให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอื
รับรองจากทางธนาคารไมจ่ าเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับรองการเงินให้กบับคุคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
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เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 
 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


