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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์  

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D16-

19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการ

เชค็อนิ 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่

รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีที่

เกดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาด

เทีย่วบนิ (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธ

การเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตุสดุวสิัยอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยัง

จดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถ

คืนเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวร์

จะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที ่2 ซูรคิ - เบริน์ - ทะเลสาบเบลาเซ - อนิเทอลาเกน้  

00.35 น. เดนิทางสูน่ครซรูคิ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG970  
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06.55 น. คณะถงึสนามบนินครซรูคิ หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะออกเดนิทางสู่

กรุงเบริ์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอันล ้าค่าที่

ไดรั้บการอนุรักษ์มาสูปั่จจุบัน เบริน์สรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้

ประกาศใหส้่วนหนึง่ของเมอืงเบริน์เป็นมรดกโลก ชมหอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดขนาด

ใหญ่ มลีักษณะเป็นประตูโบราณตัง้คร่อมอยูค่รึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์และยา่นเมอืง

เก่าที่มรีา้นคา้เรียงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุที่ตัง้อยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่าง

สวยงาม มถีนนคนเดนิทีส่วยงามอกีเสน้หนึง่ของยุโรป สมกับเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปชมทะเลสาบสฟ้ีาเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สุด 

ตัง้อยูใ่นเขตแบรน์เนอร์ โอเบอรล์ันด ์ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็น

ทะเลสาบขนาดยอ่ม มชีือ่เสยีงในเรือ่งสขีองน ้าในทะเลสาบทีใ่สเหมอืนผลกึครสิตัล

สฟ้ีาเทอรค์วอยส ์จนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายไดอ้ยา่งชดัเจน ทะเลสาบ

ทีน่ีม่คีวามสวยงามในทุกฤดู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ีและฤดูหนาว 

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังขึน้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในที่ตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ 

คณุภาพดเียีย่มแห่งหนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด์ เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลปลาเทราต์

แบบออรแ์กนกิน่ันเอง อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจ แลว้เดนิทางเขา้สู่เมอืง

อนิเทอลาเกน้ทีม่คีวามส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอร ์โอเบอรล์ันด ์ชือ่

ของเมอืงมาจากท าเลทีต่ัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

www.metropole-

interlaken.ch 

วนัที ่3 อนิเทอลาเกน้ - กรนิเดอวาลด ์- ยอดเขายงูเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลา

เทรอบรนุเนน่ - เมอืงลเูซริน์ 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์จดุเริม่ตน้ของการท่องเทีย่วยอดเขายงูเฟราโดย

รถโคช้ ปี 2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายูงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป  น าคณะ น่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ 

JUNGFRAUBAHN ขึน้พชิติยอดเขายงูเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 3,454 

เมตร (สงูเป็นอันดับ 2 ของสวสิเซอรแ์ลนด)์ ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น TOP OF 

EUROPE ระหวา่งเสน้ทางน าท่านสูย่อดเขาแวะชมกลาเซยีร ์หรอืธารน ้าแข็งขนาด

ใหญ ่จนถงึสถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรป เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัการเลน่หมิะ
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ในลานกวา้ง Sphinx จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จุด 

3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัส

กบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 กโิลเมตร 

และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิ

กบักจิกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกับการสง่โปสการด์ โดยทีท่ าการ

ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ ้าเสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสนสวยผ่าน

เมอืงปลอดมลพษิทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ แลว้เปลีย่นขึน้รถโคช้ ออกเดนิทางสู่

เมอืงลเูซริน ์เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นเวลานับศตวรรษมาแลว้ทีนั่กท่องเทีย่ว

และบคุคลผูม้ชี ือ่เสยีงพากนัมาเยอืนเมอืงนี ้อสิระใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดขีองชาวสวสิ

ในเขตคนเดนิยา่นเมอืงเกา่ อาท ินาฬกิาชัน้ด,ี มดีพับวคิตอรน็ีอกซ,์ นาฬกิากุ๊กกู, 

ชอ็กโกแล็ตและอืน่ ๆ อกีมากมายตามอธัยาศัย 

(12.50 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL ASTORIA LUCERNE**** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.astoria-

luzern.ch/en 

วนัที ่4 เทีย่วเมอืงลเูซริน์ - วาดูซ๊ (รฐัอสิระลคิเคน่สไตน)์ - ฟุสเซน่ (เยอรมนั)  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงลูเซริน์ น าชมรูปสลักสงิโตหนิบนหนา้ผา สรา้งขึน้เพือ่เป็น

เกยีรตแิก่ทหารรับจา้งชาวสวสิ เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล 

สะพานไมท้อดตัวขา้มแมน่ ้ารอยส ์ในอดตีสรา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถอืได ้

วา่เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรป ภายหลังไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหม่

หลังจากถูกไฟไหม ้โดยดา้นหลังมยีอดเขาพลิาตุสเป็นฉากสวย จากนัน้น าคณะ

เดนิทางสูเ่มอืงวาดู๊ซ (Vaduz) เมอืงหลวงแหง่รัฐอสิระลคิเคน่สไตน์ เมอืงน่ารักและ

มชีือ่เสยีงในเรื่องของแสตมป์ ตัง้อยู่พรมแดนระหว่างสวสิ-ออสเตรียโดยองิดา้น

การเงนิของประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นหลัก เมอืงเล็กๆแหง่นีป้กครองโดยราชวงศ์

ทีเ่กา่แก ่

 

(132 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าคณะเดนิทางผ่านทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรอื ทะเลสาบโบ

เดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป และกนิอาณาเขต

พรมแดน 3 ประเทศไดแ้ก ่เยอรมนั ออสเตรยี และสวติเซอรแ์ลนด์ทีเ่มอืงเบรเกน้ซ ์ 

จนเขา้สูเ่สน้ทางสายโรแมนตกิของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่ว

(162 ก.ม.) 
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ทีโ่ด่งดังทีส่ดุโดยสิน้สดุทีฟ่สุเซน่ เมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ เคยมคีวาม

รุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน ทีใ่ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซือ้ขาย

เกลอืมาแต่โบราณ ชมเมอืงทีแ่สนจะน่ารัก มรีา้นอาหาร, โรงแรมทีพ่ัก ตลอดจน

รา้นขายของทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL HIRSCH**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelfuessen.de 

วนัที ่5 ฟุสเซ่น - เทีย่วชมเมอืง - หมูบ่า้นชวานสเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์ - 

อนิสบรคู 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นชวานสเกา เป็นทีต่ัง้ของปราสาทแห่งเทพนยิายนอย

ชวานสไตน์ ปราสาทสวยทีแ่มแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทด์สินียย์ังหลงใหล และน าไป

เป็นตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ในสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์บันทกึภาพสวยที่

มปีราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง กษัตรยิล์ุค

วคิที2่ ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งปราสาท 3 แห่งทีย่ ิง่ใหญ่อันไดแ้ก่นอยชวานส

ไตน์, ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ ่ ใหเ้ป็นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรยี ชมววิ

ทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน ้ าแข็ง

ลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมววิที่งดงาม

ทีส่ดุของปราสาททีส่รา้งบนหนา้ผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 ครสิเตยีน จังค ์

เป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอก ใหเ้หมอืนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร ์

เขา้สู่ภายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างอลังการ ดว้ย

ภาพเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งราวอปุรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม 

ลว้นแตง่ดงามจนยากทีจ่ะพรรณนา (ม ีAudio ภาษาไทยบรรยาย)  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงอนิสบรูค เมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดน

ออสเตรยีนแอลป์ น าท่านเที่ยวชมเมอืงอนิสบรูค ที่ไดรั้บการกล่าวขานว่างดงาม

เมอืงหนึง่ในเทอืกเขาแอลป์ แมแ้ต่ราชส านักของราชวงศฮ์ัปสบรูกท์ีย่ ิง่ใหญ่ยังคง

สรา้งทีพ่ านักไวเ้สน่หข์องเมอืงอยูท่ี่ อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่

สรา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอยีดอ่อนและมอีายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮา้ส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย

โกธคิตอนปลายทีม่กีารเพิม่ศลิปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที ่18 ท าใหดู้โดด

เด่นและหรูหรายิง่ขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร์ สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.ที ่16 เป็น

โรงแรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง, วังฮอฟบรูก ์(Hofburg) ทีแ่ปรพระราชฐานในชว่ง

(115 ก.ม.) 
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ฤดหูนาว, ฮอฟเกอเค ่(Hofkirche) ทีถ่กูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1563 และสวนสาธารณะ 

(Hofgarten) ใหค้วามรม่รืน่และงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพันธุ ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL INNSBRUCK**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelinnsbruck.com 

วนัที ่6 อนิสบรคู - มวินคิ - เทีย่วชมเมอืง  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่นครมวินิค ซึง่ถือไดว้่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมวินิค 

หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้บา

วาเรยีอกีดว้ย 

(163 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

 เทีย่วชมเมอืงมวินคิ ทีม่คีวามหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่าง เมอืงหลวง

แห่งแควน้บาวาเรยีแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศว์ทิเทลสบาค 

และพัฒนาเมอืงใหม้คีวามส าคัญทีส่ดุทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นแหล่งผลติเบยีร ์

ศนูยก์ลางการผลติรถยนต ์BMW น าทา่นบันทกึภาพกับพระราชวังนมิเฟนเบริก์หรอื

พระราชวังฤดรูอ้น เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ อาท ิโบสถท์ีม่รีปูโดมหัวหอม, ประตูชยั, ยา่น

มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แก่, หอสมุดแห่งชาต,ิ โรงละครโอเปร่า, เรสซเิดน้ท ์อสิระให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิง เริม่จากโรงละครแห่งชาต ิเป็นจุดเริม่ตน้ของถนนสายส าคัญคือ 

ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนที่สวยอกีแห่งหนึ่ง

ของเมอืงนี ้เป็นทีต่ัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหรู

ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดนิเล่นบนถนนสายนี้อาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือ

มหาเศรษฐรีะดับโลก จัตรัุสมาเรยีนใจกลางเมอืงเกา่ นักท่องเทีย่วพลาดไมไ่ดท้ีจ่ะ

ชมตุ๊กตาเตน้ร า ทีป่ระดับอยูบ่นอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. ของทกุวัน ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NH NEUE MESSE**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.nh-hotels.com 

วนัที ่7 เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดนิทางสู่สนามบนินครมวินคิ เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

(38 ก.ม.) 

13.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG925  

วนัที ่8 กรงุเทพฯ  

06.10 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

http://www.hotelinnsbruck.com/
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(หมายเหตุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ โดยจะค านงึถงึ

ผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลักฯ)  

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL SGL 

USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

13-20 ม.ีค. 2563 79,000.- 72,000.- 64,000.- 12,500.- 8,500.- 
-25,000.- 

-20,000.- 

12-19 เม.ย.2563 87,000.- 79,000.- 70,000.- 12,500.- 8,500.- 
-31,000.- 

-24,000.- 

8-15 พ.ค. 256312 

82,000.- 74,000.- 66,000.- 12,500.- 8,500.- 
-25,000.- 

-20,000.- 
29 พ.ค.- 5 ม.ิย. 256312 

19-26 ม.ิย. 256312 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ  

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งใน

ยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าวมกีารจัดประชมุ

นานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

1 ทา่น 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาล

ต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรค

ประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 
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  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร์, ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบนอ้ยกว่าสบิหา้วนัก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจากเงนิ

ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ
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เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1  คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3  คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน

ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยนืยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 

3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 
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ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่าง

การเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน 

เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระความ
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รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

/ ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนด

ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)  

  หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มอืในการยืน่ขอวีซา่ Schengen และเคยไดรั้บประทับตราวีซา่พรอ้มกับมขีอ้ความ VIS 

ปรากฎบนหนา้วีซา่ของท่านมาก่อนหนา้นี้แลว้ ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเก็บลายนิว้มอืส าหรับการยืน่ขอวีซา่ในครัง้ต่อไป** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มอืมาก่อน ท่านจ าเป็นจะตอ้งมาแสดงตัวเพือ่ท าการเก็บลายนิว้มอื** 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. x 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ชว่งใบหนา้มาถงึหัวไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า

และหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดย

ระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

 Statement ทีอ่อกจากธนาคารและมตีรายางของธนาคารประทับทกุหนา้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน  ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออก

ของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้
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อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา เนือ่งจากสถานทตูสวติเนน้ดเูรือ่งการเงนิเป็นหลักหากลูกคา้มบีัญชฝีากประจ า/ใบ

หุน้/สลากออมสนิ โปรดแสดงเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่

ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไมรั่บบัญชี

กระแสรายวัน*** / ***หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวสิไมรั่บพจิารณา*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิท ฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ยใดๆดว้ยเหตสุดุวสิ ัหรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


