
 

               ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
 

                                                                                                                 ราคาเร่ิมตน้ท่ี       65,900  63,900 บาท 

                                                                               ระยะเวลา             7 วนั 4 คืน 

                                                                               รวมอาหาร           11 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ                เยอรมนี ฝร่ังเศส สวิตฯ 

                                                                               รหสัทวัร์             WDT154482 

 ทวัร์ยุโรป เราจะน าท่านสู่หมู่บ้านอองกเีชม พาชมมหาวหิารเซ็นต์มาตนิ ชมน า้ตกไรน์  แวะ

ถ่ายรูปกบัทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปด้านนอกกบัปราสาทวาดุซ สู่

หมู่บ้านแองเกิล้เบิร์ก ขึน้กระเช้าลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุด 360 องศา ขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ 

   

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ Dสายการ

บินไทย โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรับ 

 

วนัที ่2          ซูริค - อองกเีชม - กอลมาร์ - รีคเวยีร์ - ไฟร์บูร์ก 
 

00.35 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970 
  

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทางขา้มพรหมแดนสวิตเซอรืแลนด์ – ฝร่ังเศส สู่หมู่บ้านอองกีเชม 
(Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส หมู่บา้นท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “อีกหน่ึงหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของ
ฝร่ังเศส” อีกทั้งยงัเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของแควน้อลัซาสอีกดว้ย 
ท่านจะไดช้มชมความงดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเค้ียวของหมู่บา้น ต่ืนตาไปกบัความงดงามของ
เหล่าอาคาร บา้นเรือนท่ียงัคงกล่ินอายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้
โบราณท่ีแต่งแตม้ดว้ยสีสันสีสดใส  ชมลานนํ้าพุท่ีสร้างในแบบเรเนสซอง   จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อ
สู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแควน้อาลซัส (Capitale des Vins 
d'Alsace) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวั
เมืองเก่าท่ีเรียงรายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ ร้านคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์คริสต์ศาสนสถาน และร้านคา้
และท่ีอยู่ อาศยัท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอ้ย่างดีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมีคลองตดัไปมา 
จนไดรั้บสมญานามว่า “Little Venice”  นาํท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถค์าทอลิกเก่าแก่
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนจากหินสีชมพูทั้งหลงั สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ของเมืองกอลมาร์ สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถ่ิน 



  
  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองริควีร์ (Riquewihr) เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแควน้อลัซาคท่ีมีช่ือเสียงใน
ฝร่ังเศส นั่งรถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นท่ีปลูกกนัตามแนวไหล่เขาท่ีลดหลัน่ไปมา ก่อนนาํท่านเขา้ไปเดินเล่น
ในตวัเมืองเก่าท่ีมีขนาดเล็กกะทดัรัด แต่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะ
คลา้ยกบัเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เน่ืองจากบา้นเกือบทุกหลงัจะตกแต่ง และ
ประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของช้ินเล็กช้ินน้อยท่ีน่ารักๆเต็มไปหมด ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน
เดินทางขา้มพรหมแดนสู่ประเทศเยอรมนี สู่เมืองไฟร์บูร์ก (Freiburg) เป็นเมืองในรัฐบาเดิน-เวอร์ทเทม
แบร์ก  เป็นเมืองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ระหว่างแม่นํ้าไดรซัม ท่ีเชิงเขาดา้นตะวนัตกสุดของ
แบล็กฟอเรสต์ มีมหาวิหารยุคกลาง และมีมหาวิทยาลยัไฟรบวร์คท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง เมืองตั้งอยู่ใจ
กลางของศูนยก์ลางการทาํไวน์ เป็นเมืองท่ีมีแดดและอบอุ่นท่ีสุดในเยอรมนี 

  
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

  
นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม STADT หรือเทียบเท่า 

             

วนัที ่3         ไฟร์บูร์ก - ชาฟเฮาเซ่น - น า้ตกไรน์ - ลนิเดา - ฟุสเซ่น 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีติดกบั
เยอรมนี  ชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) นํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แม่นํ้าไรน์ทั้ง
สายไหลผ่านหน้าผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นนํ้าาตกขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความงาม
ของนํ้าตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  
  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
  

บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ ลินเดา(Lindau)เมืองท่ีมีภูมิประเทศเป็นลกัษณะเกาะขนาดเล็กทางตอนใตข้อง
ประเทศแห่งน้ี ริมฝ่ังทะเลสาบคอนสแตนซ์ ตั้งอยู่ในเขตชายแดนระหว่างสามประเทศ คือออสเตรีย เยอรมนี 
และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมืองแห่งน้ีได้รับการขนานนามว่าเป็น “แชงกรีล่าแห่งเยอรมนี” นาํท่านเดินเล่นชม
บา้นเรือนท่ีงดงามมากมาย ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปกบัเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสิงโตซ่ึงถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลินเดา เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ีถนนแมกซิมิเลียน ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้น
เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษตัริยบ์าวา



เรีย  ลอ้มรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโร
แมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั และไดใ้ช้เมืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือ
มาแต่โบราณ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Constance Lake) หรือท่ีคนเยอรมนั
เรียกกนัว่า โบเดนซี (Bodensee) อยู่ในใจกลางของทวีปยุโรปและเป็นชายแดนระหว่างประเทศเยอรมนั 
ออสเตรียและสวิส เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของยุโรป 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

  
นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HIRSCH  หรือเทียบเท่า 

               

วนัที ่4         ฟุซเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - วาดุซ - เฟลด์เคร์ิช 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นาํชม
ตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา ดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชาย  หงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของ
ห้องต่างๆ ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์ ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรง
โปรดปราน 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ขาหมูเยอรมัน) 

  
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ (Liechtenstein) เป็น
ประเทศเล็กๆ มีพื้นท่ีเพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางริมแม่นํ้าไรน์ท่ีมีภูมิประเทศเต็ม
ไปดว้ยภูเขาสูงมี ประชากรราว5,100คน มีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบัออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกบั
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาว น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ(Vaduz 
Castle)  หลงัจากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองวาดุซ (Vaduz) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ ได้เวลาอนั
สมควรนาํท่านต่อไปยงัเมืองเฟลด์เคิร์ช เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย 

  
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

  
นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL CENTRAL LOWEN หรือเทียบเท่า 

 
 



วนัที ่5         เฟลด์เคร์ิช – แองเกิล้เบิร์ก – ยอดเขาทติลสิ - ซูริค 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
จากนั้นเดินทางเขา้สู่หมู่บ้าน แองเกิล้เบิร์ก (Engelberg) ซ่ึงตั้งอยู่เชิงขุนเขาท่ีสวยงามมีระดบัอีกแห่งหน่ึงของ
เทือกเขาแอลป์  ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทศัน์สวยงามของทุ่งหญา้ตดักบัหิมะอนัขาว
โพลนปกคลุมยอดเขา นาํท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชม
ทศันียภาพอนัตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Grotto)ท่ี
ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทศัน์
ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสร้างความงดงามให้กบัขุนเขาเป็นอนัมาก 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารยอดเขา  

  
บ่าย ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่งบนยอดเขาทิต
ลิส  ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสร้างความงดงามให้กบัขุนเขาเป็นอนัมาก 
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
(Fraumunster abbey) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใช้เป็นสาํนกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชน
ชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ นาํท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตุัรัสเก่าแก่ท่ีมี
มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางท่ีสาํคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ 
ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

  
นาํเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN ZURICH หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่6         ซูริค - สนามบิน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินปารีส เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

  
13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี TG971 



 
วนัที ่7         กรุงเทพฯ 

 
06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
18-24 ม.ค 2562 71,400 63,900 

12-18 ก.พ. 2562 71,400 63,900 

5-11 มี.ค. 2562 71,400 63,900 

10-16 เม.ย. 2562 71,400 63,900 

15-21 พ.ค. 2562 71,400 63,900 

7-13 มิ.ย. 2562 71,400 63,900 

20-26 ก.ค. 2562 71,400 63,900 

10-16 ส.ค. 2562 71,400 63,900 

13-19 ก.ย. 2562 71,400 63,900 

20-26 ต.ค. 2562 71,400 63,900 

5-11 พ.ย. 2562 71,400 63,900 

22-28 ธ.ค. 2562 71,400 63,900 



 
 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการ

จดัทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ี
บริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ีนั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทวัร์ทั้ งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 แจง้ยกเลิกภายใน 30 – 44 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 แจง้ยกเลิกภายใน 16- 29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได  ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ี

กาํหนดไว  ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้
เดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ 

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 



 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
 

ค าแนะน าและข้อควรระวัง 
 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํ

เตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่างระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และ

ความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 

  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถ
ติดต่อกนัได ้

  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสมหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 



 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตามควรนาํไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้าม
ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกวา้ง 1.5 น้ิว สูง 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป (กรณีท่ีตอ้งยื่นกบั
สถานทูตเยอรมนัหรือฝร่ังเศส ใช้รูปถ่ายสีขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จาํนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น 
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน หากยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี ใชข้นาด 1.5x2 น้ิว ใบหน้า 90 % ของพื้นท่ีรูปถ่าย จาํนวน 
2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )(กรณียื่นสถานทูตสเปน รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จาํนวน 2 
รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น)(กรณียื่นสถานทูตสวีเดน ใช้ขนาด 1.5 x2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

 สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล /สาํเนาทะเบียนสมรส / 
สาํเนาใบหย่า / สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปและยงัศึกษาอยู่ ถึงแมมี้บตัรประชาชนแลว้ทางสถานทูตขอ
สาํเนาสูติบตัรดว้ย) 

 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรนักเรียน/นักศึกษาดว้ย 
 กรณีเด็กอายุต ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้

ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งเป็นฉบบัจริงเท่านั้น) 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใช้ทะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้และ  
 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน และ

รับรองเก่ียวกบัการลา พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา 
 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยห์รือฝากประจาํ  
 กรณีเงินฝากออมทรัพย/์ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย ์ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดย

การปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 5 วนั (ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 
บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อน
การยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)  
การปรับสมุดบญัชีธนาคาร หากท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 10 มีนาคม 2556 สาํเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้ง
ปรับสมุด ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลกัฐาน
ทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการ



ล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหน้าสุดทา้ยท่ีไดท้าํการปรับสมุดมาให้ทางบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่า
ต่อไปได้ 

 กรณีเงินฝากประจาํ (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได)้ ท่านตอ้งขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุ
ว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบญัชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ตอ้งมี
อายุไม่เกิน 5 วนั นับจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า เช่น หากท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทาง
ธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสาํเนาสมุดบญัชีเงิน
ฝากประจาํมาดว้ย 

 กรณีพนัธบตัรรัฐบาลสามารถใชย้ื่นประกอบการพิจารณาได ้โดยให้สาํเนาและให้ทางธนาคารประทบัตรารับรอง พร้อมลง
วนัท่ีอย่างชดัเจน เช่นเดียวกนั วนัท่ีท่ีปรากฎ ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วนั นับจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่าข้ึนมา 

 สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี 
 เอกสารทางการเงินจะตอ้งอพัเดทล่าสุด หรืออพัเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วนัท่ีมายื่นสมคัร 
 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

1. จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
2. หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพื่อนและสามีภรรยาท่ีมิไดจ้ด
ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้กนัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถ
รับรองค่าใชจ่้ายให้บุตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จดทะเบียนสมรสไม่
สามารถรับรองให้กนัและกนัได ้/ ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้  
3. กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ หลกัฐานการเงิน ท่ีจะใชย้ื่นวีซ่าจาํนวน 1 ชุดของผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย 

 กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากท่ีออกให้โดยธนาคารตอ้งระบุช่ือลูกจา้งท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย (กรุณาดูขอ้ หลกัฐาน
การเงิน) 

 ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย ์ว่าสามารถเดินทางได ้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชาํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 เม่ือท่านได ้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯจะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินไปแลว้ 



 

ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง 
เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   
1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่น Mr./Mrs./Miss. 
1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 
1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรง
ตามอายุของเด็กหรือไม่ 
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุ
เหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ไดมี้การ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมี
ตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระ
ค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 
1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ 
แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
 
3. กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และ
ขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

 

 

 


