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   รหัสโปรแกรม : 24473  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง   : SWISS PARIS 9 วนั 6 คืน 
เดินทางโดย   : QR / TG / EK / EY 
ก าหนดการเดินทาง  : 1-9 ธนัวาคม 2565 / 26 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2566 
วนัเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิในปัจจุบนั 
 
DAY1      กรงุเทพฯ  
22:00   เชคอนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

DAY2 ซูริก - ลูเซิรน์ - อินเตอรล์าเก้น  
01:05   ออกเดนิทางสู่สวติเซอรแ์ลนด์  
07.50   ถงึสนามบนิซูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เดนิทางสู่เมอืง INTERLAKEN  
(ระยะทางประมาณ 135 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

จากนัน้  เดนิทางสู่เมอืง INTERLAKEN 
แวะเทีย่ว LUCERN อกีหนึ่งเมอืงสวย ทัง้สะพานไมช้าเปลสวยๆกลางน ้าทีฉ่ากหลงัเป็นยอดเขาหมิะปิลาตุส หรอืไปยงั อนุ
สาวรสีงิโตรอ้งไหท้ีใ่ครมาลูเซริน์ต่างตอ้งแวะมา  หรอืเดนิเล่นชลิๆ ชมิขนม ไอศครมี ขนม ชอ็คโกแลต รอบๆทะเลสาบลู
เซริน์ 

 
12.00 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารพาท่านเดนิทางอกีนิดเขา้สู่เมอืง INTERLAKEN (เดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) ก่อนอื่นพาท่านเชคอนิที่

โรงแรม จากนัน้พาท่านเดนิเล่นทัว่ทัง้ตวัเมอืง INTERLAKEN ทัง้ถนนชอ็ปป้ิงเลก็ๆกลางเมอืง รา้นรวงขายของทีร่ะลกึ 
หรอืรา้นนาฬกิาแบรนดห์ร ูอกีทัง้ยงัมมีุมถ่ายรูปสวยๆเนื่องจากมเีทอืกเขาแอลป์ลอ้มรอบตวัเมอืง หนัไปทางไหนกเ็จอ
ยอดเขาหมิะ หรอื อสิระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
ณ โรงแรมทีพ่กั 

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
อาหารพืน้เมอืง เสริฟ์ท่านด้วยเมนูฟองดู อาหารขึน้ชื่อของสวสิ ใหท้่านไดล้ิม้ลองฟองดูทัง้สามชนิด (ฟองดูชสี ฟองดูน ้ามนั ฟองดูชอคโกแลต) 

พกัค้างคืน ณ HOTEL CENTRAL CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 
ทีพ่กักลางเมอืงอนิเตอรล์าเกน้ พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อย 
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DAY3 อินเตอรล์าเก้น -เลาเทอรบ์รนุเน่น- ยอดเขายูงเฟรา  
07:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

เชา้นี้พาท่านไปยงัเมอืง LAUTERBRUNNEN (เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงเลก็หรอืจะเรยีกว่าหมู่บา้นกไ็ด้ ตัง้อยู่
กลางหุบเขาแอลป์ พาท่านเดนิเล่นเก็บภาพบรรยากาศน ้าตก Staubbach ทีเ่รยีกว่าเป็นจุดแลนดม์ารก์ของเมอืงนี้ จนได้
เวลาพาท่านขึน้รถไฟเดนิทางสู่ยอดเขา JUNGFRAU  บรรยากาศสวยงามตลอดการเดนิทาง ชมววิจุใจ 2 ขา้งทาง รถไฟ
พาท่านเขา้สู่ยอดเขายงูเฟรา ซึง่เป็นสถานีรถไฟทีส่งูทีสุ่ดในยุโรป พาท่านเดนิเล่นทัว่ทัง้ยอดเขา ไม่ว่าจะเป็นถ ้าน ้าแขง็พนั
ปี หน้าผากบัธงสวสิ หรอืจะเป็นลานเล่นหมิะ กบัจุดชมววิแบบพาโนรามา 

12:00   อาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
หลงัอาหารพาท่านเทีย่วชมไฮไลทท์ัง้หมดของยอดเขายงูเฟรา  
- ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีสุ่ดในยุโรป 
ทีร่ะดบัความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเหน็ไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 
- ถ ้าน ้าแขง็ (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแขง็ลกึถงึ 30 เมตร 
- ธารน ้าแขง็ Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย 
อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรปู เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาดกบั
การส่งโปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีสุ่ดในยุโรป 

 

 
 
ใหทุ้กท่านไดม้เีวลากนัอย่างเตม็ทีบ่นยอดเขา จนไดเ้วลาพาท่านลงเขาโดยกระเชา้ ถงึเมอืงกรนิเดลวาลล์  
พาท่านกลบัเมอืง INTERLAKEN จะพกัผ่อนทีพ่กั  
หรอืพาท่านเดนิชมเมอืงกนัต่อกส็ามารถท าได ้
เพ่ือไม่ให้เสียเวลา อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัค้างคืน ณ HOTEL CENTRAL CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 
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ทีพ่กักลางเมอืงอนิเตอรล์าเกน้ พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อย 
DAY4 ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – เบลาซี - อเดลโบเดน  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

เชา้นี้ออกจากโรงแรมเดนิทางไม่ถงึสบินาทสีู่ท่าเรอืเมอืงอนิเตอรล์าเกน้ พาท่านขึน้เรอื ล่องทะเลสาบเบรยีนซ์ ทีว่่ากนัว่า
น ้าใสทะเลสาบนี้ใสทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด์ สนี ้าทะเลเขยีวเทอรค์อยสภ์ูเขาทอ้งฟ้าหมู่บา้นเลก็ ๆ สวยมากกกกกก ราวกบั
ภาพวาด ล่องเรอืจากเมอืง INTERLAKEN ใชเ้วลาประมาณ 45 นาทกีข็า้มฟากมายงัเมอืง ISELTWALD รบัประกนัความ
สวย ISELTWALD เมอืงสวยรมิทะเลสาบเบรยีนซ์ ขา้ง ๆ เมอืง INTERLAKEN เกบ็ภาพบรรยากาศเมอืงเลก็ๆน่ารกัทีอ่ยู่
รมิทะเลสาบแห่งนี้โดยเฉพาะมุมมหาชนอย่างสะพานรมิน ้า ทีเ่ป็นจุด Landmark ของเมอืง 

 
12:00   อาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

เริม่ตน้ดว้ยการต่อดว้ยพาท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบ BLAUSEE  
(เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ทะเลสาบชื่อดงัอกีแห่ง ทีค่วรแวะทีสุ่ดเมื่อมาเทีย่วสวติเซอรแ์ลนด์ เพราะมคีวามสวยทีน่่าทึง่ 
น ้าสฟ้ีาใสดัง่มรกต น ้าทะเลสาบสมีรกต ตดักบัตน้ไมส้เีขยีวไดอ้ย่างลงตวั น ้าใสมากมองเหน็ปลาว่ายน ้าไปมา  
เกบ็ภาพบรรยากาศกนัจนเตม็อิม่ สามารถล่องเรอืชมงวมงดงามในทะเลสาบแห่งนี้ได ้
 

จากนัน้ พาท่านเดนิทางสู่เมอืง ADELBODEN (เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสวยกลางหุบเขาแอลป์ น้อยทวัรน์ักทีจ่ะไดม้าพกั
ทีน่ี่ เชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กัอสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนกบัทีพ่กักลางหุบเขาสวยๆแห่งนี้ ทีพ่กัพรอ้มสระว่ายน ้าววิเขาสวยๆ 

18:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL THE CAMBRIAN ADELBODEN  
หนึ่งในโรงแรมทีข่ึน้ชื่อวา่สวยทีสุ่ดของสวติฯ พรอ้มสระว่ายน ้าอุ่น 

 

https://www.google.com/search?q=the+cambrian+adelboden&sxsrf=ALiCzsYVRxoc4ro31SdKnPNobPzq82sKCQ:1654556412579&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi07u359pn4AhUnRmwGHZRVDWcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1293&bih=628&dpr=2
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DAY5 อเดลโบเดน - ชิงช้ายกัษ์ - ดีฌง  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

พกัโรงแรมสวยๆเชา้นี้เลยไม่รบีรอ้น ใหท้่านไดม้เีวลาจบิกาแฟชมววิ เตม็ทีก่บัอาหารเชา้ววิเขาสวยๆ หรอือยากพกัผ่อน
ตื่นสายกส็ามารถท าได ้
หรอืพาเทีย่วรอบ ๆ ทีพ่กักบัรรยากาศชนบทของสวสิ 

10:30  ไดเ้วลาเดนิทางสู่ GIANT SWING อกีหนึ่ง UNSEEN กลางเทอืกเขา ADELBODEN แกว่งชงิชา้ออกไปสูว่วิเขา้สุดอลงั
กาล 

13:00   อาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
ช่วงบ่ายเดนิทางขา้มสู่ประเทศฝรัง่เศสแวะพกัเมอืง DIJON เมอืงเลก็ ๆ  
น่ารกัระหว่างทาง เมอืงถงึเมอืงดยิงพาท่านเดนิเล่นกลางเมอืงเก่า 

18:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL DIJON หรือเทียบเท่า 

 

DAY6-7      นอเทรอดาม - พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์- หอไอเฟล - มหาวิหารเครเกอร ์– พิพิธภณัออรแ์ซ – โร อุปรากรปาแลการนิ์เย – 
ประตูชยัฝรัง่เศส - ถนน ชอ็งเชลิเซ  

 
โปรแกรมทัง้สองวนันี้ จะพาทุกท่านชมทุกไฮไลทเ์ดด็ ๆ ของปารสี  
ครบทัง้ชมเมอืง ถ่ายภาพ นัง่ชลิ หรอืชอ้ปป้ิง 
- มหาวหิารนอเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) 
- พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Musee du Louvre) 
- หอไอเฟล (Eiffel Tower) 
- มหาวหิารซาเคร-เกอร ์(Sacred Heart Basilica) 
- พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ (Musee D’orsay) 
- โรงอุปรากรปาแลการน์ีเย (Palais Garnier) 
- ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) 
- ถนนชอ็งเซลเีซ (Champs-Élysées) 
**ทางเราพาไปชมทุกสถานที ่หากสนใจเขา้ชมดา้นใน 
สามารถซื้อตัว๋ไดท้ีห่น้าสถานทีน่ัน้ ๆ 
อาหารเท่ียง และค า่ ณ ภตัาคารอาหาร 
ทัง้ 2 วนั พกัค้างคืน ณ HOTEL MURCURE PARIS  หรือเทียบเท่า 

 

DAY8       ปารีส - กรุงเทพ  
09:00   อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

พาท่านซื้อของฝาก 
10:00   ออกเดนินทางสู่สนามบนิ 
13:30   ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 

DAY9      กรงุเทพ   
05:55  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ  

ท่านละ   159,900.- 

- เดินทาง 1 ท่าน  เพ่ิมค่าพกัเด่ียว 55,000.- 

- อพัเกรดเป็นตัว๋ชั้น BUSINESS เพ่ิมเร่ิมตน้ 90,000.-  

- จองตัว๋เคร่ืองบินเอง หักค่าตัว๋ออก 35,000.- 

- มีวีซ่าแลว้ หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 

ราคาเด็ก 

อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี  ท่านละ 35,000.- 

อายุ 2 ปี  - ไม่เกิน 9  ปี  คิดราคา 75% ของราคาผูใ้หญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12    ปี  ราคาถูกกว่าผูใ้หญ่ 5,000.- 

อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผูใ้หญ่ 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิตามระบุ ในรายการ 
2. ค่าวซี่า การก าเนินการ และพาไปขอวซี่าที่ศูนย์ฯ 
3. ประกนัอุบตัเิหตุ วงเงนิ 2,000,000 
4. ที่พกั ตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า (หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 
5. อาหารเช้า ณ ที่พกั | อาหารกลางวนัตามระบุในโปรแกรม | อาหารเยน็ตามระบุในโปรแกรม 
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดนิทาง รวมทปิคนขบัรถ 
7. หวัหน้าทวัรช์ านาญเสน้ทางตลอดการเดนิทาง 
8. ค่ากจิกรรมตามระบุ ในรายการ 

   
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าตอ้งการ) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรดี , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัที่ทางสายการบนิแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัมาตรการโควดิทัง้หมด (ถ้าม)ี เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดนิทางทัง้ไปและกลบั ประมาณ 2,000 บาท , ค่า

โรงแรม Test and go เริม่ต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเขา้ชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
6. ทปิหวัหน้าทวัร์ ขัน้ต ่าวนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบรกิาร*** 
 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสาย

การบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่าน
ไวใ้หไ้ด้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านใช้หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้หรอื
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
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- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล์หรอื บตัรโดยสารราคา
พเิศษ โปรดแจ้งทมีงานขายเพื่อขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงาน
ขายแลว้ออกเดนิทางไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ าและ
ด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืการเขา้เมอืงอนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส าหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวามประพฤตกิ้าวรา้ว ไม่
เหมาะสมท าลายทรพัย์สนิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 

 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
- กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลปิโอนมาในช่องทางของบรษิทั 
- หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ 

ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  

- หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีู้เดนิทางครบ 15 ท่านและได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัฯ 

จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านได้อย่างถูกตอ้ง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวาม
ประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บั
ทางท่าน 

3. กรณีวซี่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
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- ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ
พจิารณา ถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืใหท้่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะตอ้งเสยีค่ามดัจ าบางส่วน ทาง
บรษิทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
5. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะให้ทัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยก่อน ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิการล่าช้าจากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจาก
สายการบนิใหก้บัท่าน ซึ่งการพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบนิเท่านัน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์
ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว 

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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