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รหัสโปรแกรม : 23290 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
เส้นทาง
: สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
: สายการบินไทย บินตรง
กำหนดการเดินทาง : 17-26 มิถนุ ายน 2565 / 15-24 กรกฎาคม / 11-20 สิงหาคม 2565
วันเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนือ่ งจากเงือ่ นไขของสายการบินในปัจจุบัน
DAY 01 กรุงเทพฯ
22:00
เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 02
01:05
07.50

12:00

19:00

ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเตอร์ลาเก้น - กริลเดลวาลล์
ออกเดินทางสูส่ วิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย
ถึงสนามบินซูรกิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้นด้วยการพาท่านเข้าเมือง ZURICH เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีภูมิ
ประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและทะเลสาบ รวมทั้งสถานที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปะวัฒนธรรม เช่น โบสถ์เก่าแก่ และ พิพิธภัณท์ศิลปะที่มชี ื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของยุโรป พาเดินเล่นเก็บภาพ
บรรยากาศบริเวณแม่น้ำและทะเลสาบ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นไปต่อกันที่เมือง INTERLAKEN (1 ชม) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ขนาบข้างด้วยทะเลสาบถึง 2 แห่ง คือ ทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) ด้วยทัศนียภาพอันงดงามราวกับเมืองในฝัน จึงทำให้
เมืองอินเตอร์ลาเคนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนที่อยากมาพักผ่อน ดื่มด่ำกับเสน่ห์
ของที่นี่กันเดินเล่นกันสักพัก จนได้เวลาเดินทางต่อสู่เมือง GRINDELWALD (30 นาที) เรียกเมืองหรือหมู่บ้านนี้
ว่าเป็นสวรรค์กลางสวิสแอลป์เลยก็ได้
พาท่านเช็คอินเข้าสู่ทพี่ ัก
อิสระท่านตามอัธยาศัย จะเดินเล่นรอบเมือง ช้อปปิ้งของที่ระลึก เก็บภาพบรรยากาศหรือเพลิดเพลินกับสระว่าย
น้ำของโรงแรม
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Hotel Spinne หรือเทียบเท่า

ที่พักมีระเบียงวิวเขา พร้อมสระว่ายน้ำสวยมากกกกกกกกก
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DAY 03
08:00
09:00
12:10

กริลเดลวาลล์ – กริลเดลวาล์ลเฟียต - กริลเดลวาล์ล
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
พาท่านขึ้นกระเช้าไปยัง ยอดเขา GRINDELWALD FIRST ระหว่างทางก็ดูวิวไปเพลินๆ จนกระทัง่ ถึงยอดเขา พา
ท่านเดินให้ครบทุกจุดไฮไลท์ ของยอดเขา แค่วิวของธรรมชาติสองข้างทาง ก็งดงานเกินบรรยายครับ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
มีเวลาให้เดินเล่นด้านบนกันอย่างเต็มที่ ใครมีแรงต่อสามารถเดินไปยังทะเลสาบ Bachalpsee อีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
สวยๆของยอดเขานี้ และเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินบนยอดเขาที่สวยทีส่ ุดในสวิตฯเลยก็ว่าได้ ใครอยากเต็มอิ่มบนยอด
เขาก็อยู่ได้ หรืออยากลงจากเขาไปเดินเล่นแถวที่พักของเราก็ลงได้ อิสระท่านตามอัธยาศัย จะเดินเล่นรอบเมือง ช้
อปปิ้งของที่ระลึก เก็บภาพบรรยากาศหรือเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำของโรงแรม
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเที่ยว อิสระอาหารค่ำ
พักค้างคืน ณ Hotel Spinne หรือเทียบเท่า

ที่พักวิวเขา พร้อมสระว่ายน้ำสวยมากกกกกกกกก

DAY 04
08:00
10:00
13:00

19:00

กริลเดลวาลล์ - โรงแรมริมหน้าผา – ทะเลสาบซีแอลป์ – อัพเพนเซล
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
ช่วงเช้าไม่ต้องรีบร้อน มีเวลาให้จิบกาแฟหน้าที่พกั หรือเดินเล่นรอบๆที่พกั
ออกจากโรงแรมเดินทางสู่เมือง APPENZELL (2.30 ชม.)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารพาท่านขึน้ กระเช้าสู่ Ebenalp เพือ่ ชมโรงแรม 0 ดาวที่โด่งดังสุดในย่านนี้ Aescher hotel โรงแรมที่
สร้างชิดริมหน้าผา หันหน้าสู่หุบผางดงามตระการตา
เยี่ยมชมความงามกันเต็มที่จนได้เวลานั่งกระเช้าลงเขาไปต่อกันที่ทะเลสาบ Seealpsee ทะเลสาบสีเขียวมรกต ซ่อน
อยู่กลางหุบเขาสวยๆ น้อยทัวร์นักทีจ่ ะได้ไป
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Romantik Hotel Säntis หรือเทียบเท่า
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19:00

DAY 05
อัพเพนเซล – อินส์บรูค (ออสเตรีย)
08:00
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
09:00 ออกเดินทางสู่เมือง INNSBRUCK ประเทศออสเตรีย
(2.45 ชม) เมืองเล็กแต่มากล้นไปด้วยเสน่ห์ของบ้านเมืองสีลกู กวาด
โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และถนนคนเดินแสนโรแมนติก ที่ใครไปเยือนก็
ต้องประทับใจ และอยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้น
12:00
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเช็คอินเข้าสู่ทพี่ ัก ทีพ่ ักอยู่กลางเมืองตรงจุดแลนด์มาร์ก พา
ทุกท่านเดินเล่นรอบๆเมืองทุกจุดไฮไลท์ จากนั้นอิสระทุกท่านเก็บบรรยากาศกันเต็มที่ ทั้งบาร์ริมน้ำ ช้อปปิง้ ของ
ฝาก หรือร้านรวงต่างๆมากมาย กับเมืองทีห่ ันไปทางไหนก็เห็นเทือกเขาแอลป์
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

ที่พักกลางจุด Landmark ของเมือง

DAY 06
08:00
09:00

12:00

19:00

อินส์บรูค – แรมซอ (เยอรมัน) - ทะเลสาบโคนิกซ์ – แบร์ชเทิสกาเดิน
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
เช้านี้พาทุกท่านข้ามสู่ประเทศเยอรมัน จุดมุ่งหมายอยู่ที่ Ramsau Village (2 ชม) ไฮไลต์ของที่นี่คือจุดถ่ายรูปชื่อ
ดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาหยุดรถเพือ่ เก็บภาพและชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงามของโบสถ์ Parish church of
St. Sebastian แน่นอนว่าวิวที่ทุกท่านจะได้เห็นอยู่ตรงหน้าคือ ภาพของโบสถ์สีขาวที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูน
ตัดกับท้องฟ้าสีคราม เคียงข้างด้วยลำธารสายเล็กๆ ประดับไปด้วยเนินหญ้าสีเขียวและใบไม้สีเหลืองเเดงที่สะท้อน
เเสงเเดดอ่อน เป็นภาพที่มอี งค์ประกอบลงตัว สวยงามดุจภาพในความฝัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารไปต่อกันที่ ล่องเรือในทะเลสาบ KONIGSEE ทะเลสาบที่ใสทีส่ ดุ ในเยอรมัน ความโดดเด่นของทะเลสาบ
แห่งนี้ คือ ทัศนียภาพที่งดงาม และความใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบ ที่วา่ กันว่ามีความสะอาดทัดเทียมกับ
คุณภาพของน้ำดื่ม ส่วนความสวยงามก็ไม่ต้องพูดถึงครับ สวยมากกกกกก อีกเช่นเคย พาท่านล่องเรือชื่นชม
บรรยากาศจนได้เวลาเดินทางสู่เมือง BERCHTESGADEN เมืองกลางหุบเขาแอลป์ที่สวยอีกแล้ว เชคอินกับทีพ่ ัก
กลางเมืองเรียบร้อยพาเดินเล่น เก็บภาพกันอีกเช่นเคย
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ HOTEL BERCHTESGADEN หรือเทียบเท่า
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DAY 07
08:00
09:00
12:00
19:00

แบร์ชเทิสกาเดิน – ฮัลล์สตัตท์ (ออสเตรีย)
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
เดินทางสู่เมือง HALLSTATT (1.30 ชม) แน่นอนว่าชือ่ เมืองนี้ทุกคนต้องรู้จัก และหลายคนมาเส้นทางนี้เพราะ
เมืองนี้เลย เราจึงพักที่นี่ครับ
เมืองถึงตัวเมืองเก็บสัมพาระที่โรงแรมที่พัก พาเดินเล่นรอบๆ เมืองทุกจุดไฮไลท์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนูปลาเทร้าส์ยา่ งเกลือ สดๆจากทะเลสาบ
หลังอาหารเชคอิน ณ ที่พกั กลางเมืองเรียบร้อย อิสระทุกท่านเดินเล่นกันเต็มที่ ณ เมืองมรดกโลกแห่งนี้
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ HOTEL HERITAGE HALLSTATT หรือเทียบเท่า

ที่พักกลางเมืองที่ดีที่สุด

DAY 08
08:00
09:00

ฮัลล์ททั ท์ - มิวนิค
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
เดินทางสู่เมือง MUNICH ประเทศออสเตรีย (2 ชม)
ถึงมิวนิก พาเข้าที่พักกลางเมือง เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นพาเดินเล่นให้ครบทุกจุดไฮไลท์ของมิวนิก พา
ท่านชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรสั มา
เรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่ ถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุค
กลางที่นี่เคยเป็นตลาดแต่ปจั จุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทาวัฒนธรรมต่างๆซึง่ มีสงิ่ ที่น่าชมมากมาย
อาทิ Mariensaul รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจดุ เด่นอยู่ที่
หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้า
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13:00

หนาว และเพิ่มรอบ5 โมงเย็นอีกหนึง่ รอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็น
รูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านชอปปิ้งส่งท้าย ที่ทั้งย่านเต็มไปด้วยห้างต่างๆและช้อปแบรนด์เนมใหญ่ใหญ่กันอย่างจุใจ

**เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเที่ยว อิสระอาหารค่ำ**

พักค้างคืน ณ HOTEL MERCURE HOTEL MUENCHEN ALTSTADT
หรือเทียบเท่า

ที่พักกลางเมืองเดินเล่นถ่ายรูปได้สบายๆ

DAY 09
08:00
11:00
14:25

มิวนิค - กรุงเทพ
อาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
ออกเดินนทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

DAY 10
06:05

กรุงเทพ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
แบบจอยทริป
เดินทางร่วมกับสมาชิกของเรา 15 ท่านขึ้นไป
- เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ 159,900.*เดินทาง กค สค เนื่องจากเป็นช่วง
High season เพิ่ม 10,000.- เดินทาง 1 ท่าน เพิ่มค่าพักเดี่ยว 45,900.- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 32,500.- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.-
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ราคาสำหรับเด็ก
อายุ 1 ปี - ไม่เกิน 2 ปี ท่านละ 20,000.อายุ 2 ปี - ไม่เกิน 9 ปี คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่
อายุ 9 ปี - ไม่เกิน 12 ปี ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่
อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินตามระบุ ในรายการ
2. ค่าวีซ่า การกำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ
3. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 2,000,000
4. ที่พัก ตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้)
5. อาหารเช้า ณ ที่พัก | อาหารกลางวันตามระบุในโปรแกรม | อาหารเย็นตามระบุในโปรแกรม
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ตากล้องพร้อมถ่ายภาพ 1 ท่าน
8. หัวหน้าทัวร์ชำนาญทาง 1 ท่าน
9. ทิปคนขับรถต่างชาติ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการโควิดทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดินทางทั้งไปและกลับ ประมาณ 2,000 บาท ,
ค่าโรงแรม Test and go เริ่มต้น 4,900 ฯลฯ
5. ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน ***หากท่านประทับใจในการบริการ***
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีท่เี กิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่
เอื้ออำนวย
- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสาร
ราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยัน
จากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการ
วางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
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บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว
ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์
เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับเราอย่างมีความสุข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัท
- หมายเลขบัญชีชำระเงิน โปรดติดต่อบริษัทอีกครั้ง
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออก
ตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ อื่นๆ
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน
3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
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เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริง
เท่านั้น
ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน
ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน
ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
6. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชย
จากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ยกเว้นหากยื่นวีซ่าแล้ว หรือเป็นโปรแกรมโปรโมชั่นออกตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักที่ท่านเลือกพิเศษไว้ หักค่าใช้จ่ายตามจริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง
โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

