
 

                            1/9 

รหัสทัวร DST1901287 
ทัวรสวิตเซอรแลนด Romantic Swiss 10 วัน 7 คืน (TG) 
อันเดอรแมท   รถไฟสูเมืองแซรมัทเมืองปลอดมลพิษ 
ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (แมทเทอรฮอรน กลาเซียร พาราไดซ) 
มงเทรอซ   พิชิตยอดเขา Glacier 3000   อินเทอลาเกน 
ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)   เลาเทรอบรุนเนน 
เมืองอินเทอลาเกน 
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วันที่ วันที่ 11  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวิตเซอรแลนด)ซูริค  (สวิตเซอรแลนด)    
21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอร D 16-19 สายการบนิไทย เจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน  

หมายเหตุ ทางบริษัทไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอน
การเดินทาง โดยซื้อต๋ัวเครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมท่ี
พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง ๆ เพ่ือเปนการ
เตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอัน
สุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน,  
การพลาดเทีย่วบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา
เมือง อันเปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม หัวหนา
ทัวร มีสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืน
เงินคาใชจายตาง ๆ ที่ทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัทฯ 
ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง ๆ ไวลวงหนาแลว และหาก
มีคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร 
หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ 
มิอาจรับผิดชอบได 
 

 

วันที่ วันที่ 22  ซูริค ซูริค --  อันเดอรแมท - รถไฟสูเมืองแซรมัทเมืองปลอด
มลพิษ  

  
00.35 น. เดินทางสูนครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซรูิค หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 

นําคณะออกเดินทางสูเมืองอันเดอรแมท  
(68 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. นําทานน่ังรถไฟสูเมืองแซรมัท รถไฟวิ่งผานภูมิประเทศที่

งดงามของเทือกเขาแอลป� ผานชมอุโมงค สะพาน หุบเหว 
ผานสวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวาเมตร 
ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธาร
น้ําแข็งเจาของเสนทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาด
ผานในกลางเทือกเขาแอลป�สูเมืองแซรมัท เมืองที่ไมอนุญาต
ใหรถยนตวิ่งและเปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษ
ที่ดีของโลก  ตั้งอยูบนความสูงกวา 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เปนเจาของยอดเขาแมทเทอรฮอรน สัญลักษณของ
สวิตเซอรแลนด  อิสระใหทานไดชมเมืองมีรานคามากมาย 
เมืองน้ีเปนที่ช่ืนชอบของนักสกีจากทั่วโลก  
หมายเหตุ   รถไฟสายกลาเซียเอ็กซเพรส (Glacier 
Express) ประกาศปดปรับปรงุตูรถไฟกลาเซียเอ็กซเพลส
ประจําป ในวันที่ 14 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2562 ดังน้ัน
ในชวงวันดังกลาว ทางการรถไฟจะจัดตูขบวนปกติมารองรับ
นักทองเที่ยวแทน   
 

(15h08-18h10) 
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19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MIRABEAU หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ วันที่ 33  เซอรแมทเซอรแมท  --  ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (แมทเทอรยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (แมทเทอร
ฮอรน กลาเซียร พาราไดซ)ฮอรน กลาเซียร พาราไดซ)  --  มงเทรอซมงเทรอซ  

  
07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทานสูสถานีเคเบิ้ลคาร MATTERHORN GLACIER 

PARADISE เพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมท
เทอรฮอรนที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาท่ี
มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป กระเชาไฟฟ�าแบบพา
โนรามาวิว (น่ังได 6 ทาน) ไตความสูงเหนือลานสกีอัน
กวางไกลสุดสายตา เปนระยะทางยาวกวา 8 กิโลเมตร (ยาว
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด) ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุด
สูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน 3,883 เมตร สูงกวา
ยอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต บลังก 
ชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลัก
น้ําแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกวางใหทานไดสัมผัสอยางจุใจ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บาย หลังจากน้ัน อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ

พักผอนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถายรูป 
อีกทั้งยังเปนเมืองสวรรคของนักสกี จนถึงเวลาอันสมควร นํา
ทานออกเดินทางโดยรถไฟ กลับมาสูเมืองทาสซอีกครั้ง เพ่ือ
เดินทางสูเมือง มงตเทรอซ เมืองพักผอนตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง ทั้งในฤดูรอนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดรับ
สมญานามวาริเวียราแหงสวิตเซอรแลนด 

(140 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL 

MONTREUX หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั 
 

 

วันที่ วันที่ 44  มงเทรอซ มงเทรอซ --  พิชิตยอดเขา พิชิตยอดเขา GGllaacciieerr  33000000  --  อินเทออินเทอ
ลาเกนลาเกน    

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู เขา Glacier 3000 ทีเ่มืองโกล เดอ 

ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชาไฟฟ�า
ขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน  พาทานขึ้นกระเชา
ยักษ พรอมชมทัศนียภาพที่งดงาม สูบริเวณ กลาเซียร เลอ 
ไดเบอเร็ต หรือที่ไดรับการขนานนามใหมวา กลาเซียร 
3000 (Glacier 3000) พาทานน่ังรถ Snow Bus ตะลุย
หิมะที่ขาวโพลนสูจุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดี 
ทองฟ�าสดใส ทานจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือ
แมทเทอรฮอรนไดจากที่น่ี เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเตน
สนุกสนานในบริเวณ Fun Park ใหทานไดเลนสโนวสเลด 
ใน ล าน หิ ม ะ  แ ล ะ ไม พ ล าด  Peak Walk By Tissot 
กิจกรรมทาทายดวยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอด
เขาดวยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลังอาหารนําคณะออกเดินทางสูเมืองอินเทอลาเกน ที่มี

ความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร โอเบอรลันด 
ชื่อของเมืองมาจากทําเลท่ีตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee 
และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun)  อิสระใหทานได
มีเวลาในการชอปปم�งสนิคาช้ันดีของสวิสเปนของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN 

หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ วันที่ 55  กรินเดกรินเดอวาลด อวาลด --  ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขายูงเฟรา ((TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE))  
--  เลาเทรอบรุนเนน เลาเทรอบรุนเนน --  เมืองอินเทอลาเกนเมืองอินเทอลาเกน  

  
07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด จุดเร่ิมตนของการ

ทองเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโคช ป  2001  UNESCO  
ประกาศใหยอดเขายูงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยว
ธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา
ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเปน
อันดับ 2 ของสวิสเซอรแลนด) ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน 
TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางนําทานสูยอดเขาแวะ
ชมกลาเซียร หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ จนถึงสถานีรถไฟที่
สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลนหิมะใน
ลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได
กวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถํ้าน้ําแข็งที่แกะสลกั
ใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ
ธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 
22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย อิสระ
ใหทานไดสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา
ยูงเฟรา และไมควรพลาดกับการสงโปสการด โดยที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยโุรป 

 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บาย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซํ้าเสนทางเดิม 

เสนทางแสนสวยผานเมืองปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตให
รถยนตวิ่ง แลวเปลี่ยนขึ้นรถโคชคันเดิมเขาสูเมืองอินเทอ
ลาเกน อันเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ และมีความสําคัญ
ประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด ตั้งอยู
ทะเลสาบสองแหงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลงั 
อีกทั้งยังเมืองแหงการพักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ ์

(12.5 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN 

หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
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วันที่ วันที่ 66  เมืองอินเทอลาเกน เมืองอินเทอลาเกน --  ลูกาโน ลูกาโน --  FFooxx  TToowwnn  FFaaccttoorryy  
SSttoorreess  --  ซอนดริโอซอนดริโอ  

  
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ

แควนทิซิโน ที่มีอากาศดีตลอดป เหลาดาราฮอลลีวูดนิยมมา
ตากอากาศที่เมืองน้ี  

(168 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย หลั งอาหาร  นํ าคณ ะออก เดิ นท างสู เมื อ งซอนดริ โอ 

(Sondrio) ร ะ ห ว า ง ท า ง แ ว ะ ช อ ป ปم� ง ที่  Fox Town 
Factory Stores อิสระใหทานไดมีเวลาชอปปم�งสินคาแบ
รนเนมดกวา 100 รานคา จนไดเวลาอันสมควร นําคณะออก
เดินทางตอสูเมืองซอนดริโอ เมืองที่เคยเปนเมืองพักของ
ทหารโรมันโบราณ ซ่ึงภายหลังถูกผนวกรวมอยูกับอาณาจักร
ลอมบารดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ ์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก GRAND HOTEL DELLA POSTA 

หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ วันที่ 77  ซอนดริโซอนดริโอ อ --  ทิรทิราโนาโน  --  BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังตมซังตมออ
ริทซริทซ  --  ลูเซิรนลูเซิรน  

  
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเมืองทิราโน โดยเลาะเลียบผานทะเลสาบโคโม 

แหลงพักผอนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี 
เพลิดเพลินตลอดเสนทางไปดวยบานเรือนสไตลอิตาเลียนริม
ทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง 
เนนความเรียบงายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ และ
ตนไม ดอกไม สวนน้ํา น้ําพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ลอมรอบ 
ทําใหดูโดดเดน 

(35 ก.ม.) 

10.03 น. รถไฟทองเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เกาแกที่สุด
ของสวิตเซอรแลนด นําทานผานเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป� 
ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป ผานหุบเหว ลําธาร โตรกผา 
อุโมงค 55 แหง และสะพาน 196 แหง โดยเฉพาะสะพาน
โคงวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดงดงัไปทัว่โลก เสนทางน้ี
รับประกันความสวยแบบหามกะพริบตา จนเขาสูเมืองซังต
มอริทซเมืองฟ�าครามน้ําใสเปนเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่
แสนสงบ ในป ค.ศ. 1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกและเชิญ
แขกชาวอังกฤษมาพักทําใหมีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ 
สเก็ตน้ําแข็ง,บอบสเลดทีม่ีการแขงในระดบัเวิลดแชมป�เปم�ย
นชิพและโอลิมปกมาแลว 

 

 
(10.03-12.36) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลังอาหารนําคณะออกเดินทางสูเมืองลูเซิรนเมืองตาก

อากาศที่โดงดังริมทะเลสาบสี่พันธรัฐ 
(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
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วันที่ วันที่ 88  ลูเซิรน ลูเซิรน ––  สะพานคาเปล สะพานคาเปล --  ขึ้นเขึ้นเขาริกิขาริกิ      
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะไปถายรปูคูกับสะพานคาเปลทอดตัวขามแมน้ํารอยส 

เปนภาพที่ถูกใชในการโปรโมตเมือง แลวไปชมสัญลักษณอีก
อยางหน่ึงคือ รูปสลักสิงโตหินบนหนาผา ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือเปน
เกียรติแกทหารรบัจางชาวสวสิ ที่เสียชีวิตในระหวางการ
ปฏิวัติฝร่ังเศส สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาเรือริม
ทะเลสาบ 

 

 ออกเดินทางสูหมูบานวิทซนาว น่ังรถไฟไตเขา Rigi ถือไดวา
เปนรถไฟไตเขาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป และยงัเปนอันดับ 2 
รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร 
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอด
เขาริกิ (Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากคําวา Mons Regina 
แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามา
โอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย เดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบิ้ลคารที่จะใหทานไดเห็นวิว

ทิวทัศนที่แตกตาง แลวเดินทางกลับสุลูเซิรน แลวอิสระใหช
อปปم�งสินคาชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยานเมืองเกา 
อาท ินาฬิกาช้ันดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ, นาฬิกากุกกู, ช็อกโก
แล็ตและอ่ืนๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ วันที่ 99  ลูเซิรน ลูเซิรน --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค --  กลับกรุกลับกรุงเทพฯงเทพฯ    
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานสูเมืองซูริค ศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส เปน

ศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคําท่ีใหญที่สุด และเปน
ตลาดหลักทรัพยท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของโลก  

(79 ก.ม.) 

13.15 น. 
 

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG 971 
 

 
วันที่ วันที่ 1100  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ    
06.10 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ

ภาพ 
 

 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรม 

ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวทีส่มบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน
กอนการเดินทางเทาน้ัน) 
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PPEERRIIOODD  
TToouurr  
FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  
44--1111  
WWiitthh  
BBeedd  

CChhiilldd  
44--66  

NNoo  BBeedd  
DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSuupppp  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  
CCHHDD  

21-30 มิ.ย.2562 

125,000.- 112,900.- 100,900.- 15,000.- 11,000.- -28,000 / 
-22,000 

28 ม.ิย.- 7 ก.ค. 2562 
5-14 ก.ค.2562 

12-21 ก.ค.2562 
19-28 ก.ค.2562 

26 ก.ค.- 4 ส.ค.2562 
9-18 ส.ค.2562 

23 ส.ค.- 1 ก.ย. 2562 
6-15 ก.ย.2562 121,000.- 108,900.- 96,900.- 15,000.- 11,000.- -24,000 / 

-19,000 21-30 ก.ย.2562 
12-21 ต.ค.2562 123,000.- 110,900.- 98,900.- 16,000.- 12,000.- -27,000/ 

-21,000 
15-24 พ.ย.2562 117,000.- 105,900.- 93,900.- 16,000.- 12,000.- -24,000/ 

-19,000 
5-14 ธ.ค.2562 123,000.- 110,900.- 98,900.- 16,000.- 12,000.- -27,000/ 

-21,000 
24 ธ.ค.2562- 2 ม.ค.2563 129,000.- 116,900.- 103,900.- 19,000.- 15,000.- -31,000/ 

-24,000 
คาทัวรรวม คาทัวรรวม ::    คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 

14 กันยายน 2561 
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คาโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกนั โดยพักเปน

หองแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหัวขอ  “โรงแรม
และหองพัก (Hotel Accommodation)” 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่น
ในแตละประเทศ 

 คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 3 
สวิตฟรังคตอทาน / วัน 

 คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 

GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวติ/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคา
รักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงประกันสขุภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 
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 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเป�าใบ
เล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 
คาทัวรไมรวม คาทัวรไมรวม ::    คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และ

คาอาหารที่ส่ังมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร
นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 
การจองทัวร (การจองทัวร (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ 

Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอน
ที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณา
จองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 
3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และ
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระ
เงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข 
 

การยกเลิกการจองทัวร (การยกเลิกการจองทัวร (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอย
กวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว                 
         ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอย
กวาสบิหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว 
         ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอย
กวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว  
         ไมตองคืนเงินคาบริการ 

 2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนํา
เท่ียวตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงินคาบริการทีต่องจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูง
กวาเงินคาบริการที่ไดชาํระไว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได 
ทั้งน้ีผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี 
    2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา 
    2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครือ่งบิน 
    2.3 คาใชจายที่จําเปนอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลักเกณฑท่ีนํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 
เปนตนไป 
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ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))   ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเกบ็ และ
การจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ 
เพ่ือยนืยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระ
เงินคาทัวรสวนที่เหลือ 
 

การสะสมไมลของสายการบิน (การสะสมไมลของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))   การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 
Star Alliance ได 50% ตามเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบิน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทาน้ัน 
 

คาธรรมเนียมประกันภยัและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (คาธรรมเนียมประกันภยัและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  
FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))   คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรบัคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจรงิ ณ วันที่ออกตั๋ว 
 

โรงแรมและหองพัก (โรงแรมและหองพัก (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))    หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึง
หอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 
เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 
เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการวาง
ผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงใน
หน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen 
Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทาน 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรปูแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตาง
กัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามทีต่องการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูิต่ํา เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดรูอนเทาน้ัน   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-
4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหองแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพ่ิมเติมได 
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สถานที่เขาชม (สถานที่เขาชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))    การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาว
ตรงกับวันที่สถานทีเ่ขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสาร
ของสถานที่น้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แต
หากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน 
เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PPoorrtteerr))    คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบรกิารในการยกกระเป�าขึ้นลงได  
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน 
คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class 
Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนัก
ไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแต
ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายใน
น้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปน
กระเป�าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู
ใหบริการจะเปนผูรับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผดิชอบตอ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 
/ ทาน 

 
การสูบบุหร่ี (การสูบบุหร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))   ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และ

สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานทีโ่ดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
 

การเดินทางเปนครอบคการเดินทางเปนครอบครัว (รัว (FFaammiillyy))   หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด  ใชเวลาย่ืนปรเอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด  ใชเวลาย่ืนประมาณ ะมาณ 1100  วันทําการวันทําการ  
((การขอวีซาประเทศสวติเซอรแลนด ผูเดินทางทุกทานตองมา การขอวีซาประเทศสวติเซอรแลนด ผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิสแกนลายน้ิวมือดวยตนเองวมือดวยตนเอง  ณ ณ 

ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด ยกเวนผูท่ีเคยสแกนลายน้ิวมือท่ีประเทศศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด ยกเวนผูท่ีเคยสแกนลายน้ิวมือท่ีประเทศ
สวิตเซอรแลนดแลว กรุณาแจงเจาหนาที่กอน)สวิตเซอรแลนดแลว กรุณาแจงเจาหนาที่กอน)  

VVFFSS  SSwwiittzzeerrllaanndd  ::  เดอะพลาซา ช้ัเดอะพลาซา ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนน 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร ถนน
พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวันพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  กรุงเทกรุงเทพฯพฯ  

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปน
การงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(ใบหนาตรงเห็นใบหนาชัดเจน รปูตองเห็นใบหูและค้ิว เปด
หนาผาก)รูปถายตองแสดงองคประกอบของใบหนาท่ีชัดเจนต้ังแตศีรษะจนถึงหัวไหลและ
ความยาวของใบหนาตองมีเน้ือที่ของรูปถาย 70-80% ของพ้ืนที ่ จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสี
ขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /
สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบรูณ 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกดัที่ทานทํางานอยูตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับ
บริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรอง
บริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ยอนหลัง 6 เดือน  ควรเลือกเลมท่ีมีการ
เขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา เน่ืองจากสถานทูตสวิ
ตเนนดูเรื่องการเงินเปนหลักหากลูกคามีบัญชีฝากประจํา/ใบหุน/สลากออมสิน โปรดแสดง
เพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงใน
การยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว (เปนภาษาอังกฤษ)และ
แนบ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแส
รายวัน*** / ***หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไมรับพิจารณา*** 

 กรณีที่บรษิัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 - 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบชุื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัว
จริง 

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ปบรบิูรณ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกบัอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และ
หากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ 
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
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สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทกึไวเปนสถิตใิน
นามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธ์ิเรียกรองคืนคาวีซาได 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทหลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง  

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ  
 


