อัพเดทล่ าสุ ด 30 พ.ย. 60
TOUR CODE: AZOS05

8 วัน 5 คืน ออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์ (ขึน้ จุงเฟรา)

เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – ฮัลสตัทท์ – ฮัลสตัทท์ สกายวอล์ค - ซาลส์ บวร์ ก
อินซ์ บรู ก – เซนต์ กลั เลน – ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ ลาเก้น – ซู ริค

เมษายน 2561
ราคา... 75,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
ราคา 75,900 บาท: 9 – 16 เม.ย. 61, 10 -17 เม.ย. 61

วันแรก

กรุงเทพ

21.00 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรี ยน แอร์ (OS) แถว G 15-19 (Row G 15-19)
ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสาร ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ยด้วยเที่ยวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ชัว่ โมง)
ทางสายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งเวียนนา

23.45 น.

วันทีส่ อง

เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์

05.35 น.

เดินทางถึงกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 18.6 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรี ย และนครหลวงแห่ งดนตรี ที่แฝงไว้ดว้ ยความโรแมนติกและศิลปอันเก่าแก่ที่มีอายุ
กว่า 1,000 ปี เป็ นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยูภ่ ายใต้สถาปั ตยกรรมคลาสสิ คอันทรงคุณค่า ตั้งอยูท่ าง
ตอนกลางของสหภาพยุโรปและเชื่ อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก อีกทั้งยังมี
พรมแดนติ ด กับ 8 ประเทศ ได้แ ก่ เยอรมัน สาธารณรั ฐ เชก ฮัง การี สโลเวเนี ย อิ ต าลี สวิ ส เซอร์ แ ลนด์
และลิคเทนสไตน์ นาท่านเข้าชม พระราชวังเชิ งบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) ซึ่ งสร้ างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 17 โดยกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงค์ฮบั ส์เบิร์ก ทรงสร้างพระราชวังหลังนี้ ให้มีความหรู หรา และงดงาม
ไม่แพ้พระราชวังใดบนโลก นอกจากนี้ ยงั เคยเป็ นที่ประทับของพระนางมาเรี ย เทเรซ่ า จากนั้นนาท่านชม
ห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง จาก 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องไชนี ส ห้องมิลเลี่ยน
เป็ นต้น ที่แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวของราชวงค์ฮบั ส์บูร์กซึ่งตั้งอยู่
ใจกลางกรุ งเวียนนา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั เป็ นที่ทางานของประธานาธิ บดี ประเทศออสเตรี ย
นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (St. Stephen Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์และโกธิก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 เป็ นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในงานสาคัญต่างๆให้กบั ราชวงค์ฮบั ส์
บูร์ก และประเทศออสเตรี ย จากนั้นอิสระแก่ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากย่านถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์
สตรี ท (Kartner Street) ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมมานัง่ จิบกาแฟต้นตารับแท้ๆ และชิมชัดเกอร์เค้กอันเลื่องชื่อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Austria Trend Bosei **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ฮัลล์สตัท – ฮัลล์สตัท สกายวอล์ค (จุดชมวิวมรดกโลก) - ซาลส์ บวร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 223 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมือง
ท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันสุ ดแสนโรแมนติก และทิวทัศน์อนั สวยงาม ซึ่ งตั้งอยู่ทางฝั่ ง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัท และถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาอันสู งชัน ให้อิสระแก่ท่านในการเดินเยีย่ ม
ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านขึ้นเคเบิล คาร์ เพื่อไปยังฮัลล์สตัท สกายวอล์ค (Hallstatt Skywalk) หรื อที่รู้จกั กันในนาม จุดชมวิว
มรดกโลก เป็ นจุดชมวิวซึ่ งอยูส่ ู งจากเมืองฮัลล์สตัทถึง 360 เมตร ท่านจะได้ชมวิวอันสวยงามของทะเลสาบ
ฮัลล์สตัท และเทือกเขาแอลป์ แบบพาโนรามาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่
เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง) หนึ่ งในเมือง
ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศออสเตรี ย ที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศอัน โรแมนติ
กของเทือกเขาแอล์ป และแม่น้ าซาลซ่า และเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เพลงชื่อก้องโลก The Sound of
Music นาท่านชมและถ่ายรู ปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนที่ต้ งั อยู่ในเขตพระราชวัง มิราเบลที่
ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายพันธุ์ และตกแต่งได้อย่างสวยงาม จึงทาให้เป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นา
ท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั บ้านของโมสาร์ ท ศิลปิ นและนักประพันธ์เพลงคลาสสิ คชื่อก้องโลก จากนั้นให้อิสระแก่
ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Salzburg **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

อินซ์ บรูก – เซนต์ กัลเลน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอินซ์บรู ก (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 151 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.10
ชัว่ โมง) เมืองหลวงของรัฐทีโรล ทางตะวันตกของประเทศออสเตรี ย ซึ งล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปซึ่งมีหิมะ
ปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าสุ ดคลาสสิ คที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรื อนสมัยยุคกลาง นา
ท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั โกลเด้นรู ฟ (Golden Roof) สัญลักษณ์ของเมืองอินซ์บรู คที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15
ด้วยสถาปั ตยกรรมโกธิกผสมบารอก และหลังคาตกแต่งด้วยทองสาริ ดจานวน 2,738 แผ่น จากนั้นให้อิสระแก่
ท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ กัลเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 216 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมือง
ที่ต้ งั อยู่ทางตะวันออกของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ที่ถูกตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 7 เพื่อเป็ นสถานที่ในการศึกษา

และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารเซนต์ กัลเลน (St. Gallen Cathedral)
มหาวิ ห ารที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในศตวรรษที่ 8 เป็ นแบบสไตล์โ รมาเนสก์ และบารอก เพื่ อ เป็ นส านัก สงฆ์แ ละ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radison Blu Hotel St. Gallen **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

เซนต์ กัลเลน – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารเซนต์ กัลเลน (St. Gallen Cathedral) มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8
เป็ นแบบสไตล์โรมาเนสก์ และบารอก เพื่อเป็ นสานักสงฆ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นให้อิสระ
แก่ท่านในการเดินเที่ยวชมเมือง และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น (Lucerne) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่อยู่
เกือบใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญานามว่า
“หลังคาแห่ งยุโรป” นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองลู
เซิร์น จากนั้นนาท่านเดินแวะถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยส์ ิ งโตหิ น (Lion Monument) ที่ออกแบบและแกะสลักโดย
เบอร์เทล ธอร์วลั เซ่น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญที่เสี ยชีวิตในช่วงสงครามฝรั่งเศส

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Swissever Hotel Zug *** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันทีห่ ก

ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ ลาเคน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นเดลวัลด์ (Grindelwald) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง)
เมืองแห่ งรี สอร์ทและกีฬาฤดูหนาวที่ต้ งั อยูใ่ นหุ บเขาซึ่ งมีวิวทิวทัศน์อนั สวนงามและโรแมนติก เพื่อนาทุกท่าน
เดินทางไปขึ้นรถไฟสู่ ยอดเขาจุงเฟรา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) มีความหมายว่า
“สาวน้อย” เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรปมีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็ นสถานที่ที่ข้ ึนชื่อในเรื่ อง
ความสวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็ น Top of Europe และได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 2001 นอกจากนี้ ระหว่างทางขึ้นเขาท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของธรรมชาติที่
สลับไปด้วยทิวเขา บ้านเรื อนของผูค้ น และทุ่งหญ้าอันเขียวขจี จนถึงยอดเขา จากนั้นนาท่านสู่ Sphinx จุดชมวิว

ที่สูงที่สุดในยุโรป (3,571 เมตร) และสัมผัสอากาศหนาวและวิวอันสวยงามจากบนจุดชมวิวแห่ งนี้ นาท่านชม
ถ้ าน้ าแข็งที่ได้รับการขุดเจ่าะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเล่นหิ มะ และเก็บภาพ
ความประทับใจบนยอดเขาจุงเฟรา
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น Top of Europe

บ่าย

น าท่ า นเดิ น ทางลงจากยอดเขาจุ ง เฟราสู่ เ มื อ งเลาเท่ น บรู เ น่ น จากนั้น ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งอิ น เทอลาเคน
(Interlaken) เมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็ นเมืองที่
มีทศั ยภาพที่งดงามและเป็ นที่รู้จกั ในหมู่นกั ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก นาท่านเดินทางสู่ ย่านโฮอีเวก (Hoheweg)
เป็ นถนนที่มีความสาคัญและมีชื่อเสี ยงของการเป็ นศูนย์กลางการช้อปปิ้ งในเมืองนี้ ที่เรี ยงรายไปด้วยอาคาร
โบราณจากศตวรรษที่ 19 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ตอ์ นั แสนน่ารัก จากนั้นให้อิสระแก่ท่านใน
การเที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Swissever Hotel Zug *** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลก อันเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่ งรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทาง
อากาศ ซึ่ งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรี ยกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์ แลนด์” นาท่านเดินทางสู่
จตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของ
การค้า สัต ว์ที่ ส าคัญ ของเมื อ งซู ริ ค ปั จ จุ บ ัน จัตุ รั ส แห่ งนี้ ได้ก ลายเป็ นชุ ม ทางรถรางที่ ส าคัญ ของเมื อ งซู ริ ค
และยังเป็ นศูนย์กลางของย่านธุ รกิ จ นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey)
โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองซู ริค ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 ตามสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดย
กษัตริ ยห์ ลุยส์ แห่ งเยอรมันีเพื่อเป็ นสานักชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสู ง และใช้เป็ นโรงกษาปณ์ของเมืองซูริค
จนถึงศตวรรษที่ 13
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนสายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ซึ่งตลอด
สองข้างทางที่เต็มไปด้วยบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นจากช่างฝี มือในยุคกลาง ปั จจุบนั อาคารส่ วนใหญ่ได้กลายมาเป็ น
ร้านกาแฟและร้านอาหาร นาท่านเดินเล่นบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนอันลือชื่ อที่มี
ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จกั กันในระดับนานาชาติว่าเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มีราคาแพงที่สุดแห่ งหนึ่ ง

กลางวัน

16.00 น.
19.15 น.
20.20 น.
23.20 น.

ของโลก โดยตลอดสองข้างทางล้วนเป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องเครื่ องประดับ เป็ น
ต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค เพื่อทาการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบิน OS172 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเวียนนา แวะเปลี่ยนเครื่ องเพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

14.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

8 วัน 5 คืน ออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์ (ขึน้ จุงเฟรา)
อัตราค่ าบริการ (บาท)

9 – 16 เม.ย. 61, 10 – 17 เม.ย. 61

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
75,900
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
72,900
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
69,900
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
โปรดสอบถาม
พักเดี่ยวท่ านละ
11,000
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
90,000
(BKK-VIE//ZRH-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
50,900
(BKK-VIE//ZRH-BKK)
3,163
ค่ าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ท่ านละประมาณ
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560)
ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบิน ประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น
หากคณะเดินทาไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท
โปรแกรมท่ องเที่ยวประเทศออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์ (ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ (OS) (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
กรมธรรม์น้ นั คลอบคลุมถึงสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้ อประกันเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณี สูญหายหรื อเกิดความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขายได้จดั ส่ งให้
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ (ผูน้ าเที่ยวไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง

ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาโรงแรม (เพื่อป้องกันการสู ญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
น้ าดื่มบนรถ
ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 30,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 8 กก.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณี ที่ท่านมีขอ้ จากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ ง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คื น ในกรณี ที่ ท่ า นปฎิ เ สธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บ ริ การที่ ท างทั ว ร์ จ ั ด ให้ ยกเว้น ท่ า นได้ ท าการตกลง
หรื อแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี
เข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรื อ เครื่ องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทวั่ ถึง)
ตั๋วเครื่ องบิน
การเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ ปทัวร์น้ นั สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
การสะสมไมล์
หากท่านเป็ นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบิน
ออสเตรี ยนแอร์ได้ อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็ นต้น ส่ วน Miles and More สามารถสะสมไมล์ได้
100%
โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
สถานที่เข้ าชม
โปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิ ดทาการ
หรื อปิ ดโดยมิ ไ ด้แ จ้งล่ ว งหน้า ทางบริ ษ ทั ฯจะคื น เงิ น ค่าเข้าชมตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารของสถานที่ น้ ัน หรื อสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชาระค่าเข้าชมไป
แล้ว

การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย (Lost)
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา ทางบริษัทถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้ น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

(ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 5 – 10 วันทาการ)
หากผู้สมัครเคยมาสแกนนิว้ มือทีป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ แล้ ว กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อน
1. หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนขึน้ ไป
2. รู ปถ่ ายขนาด 35 X 45 มม. จานวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสี ขาว ห้ ามมีเงา ห้ ามสวมแว่ นสายตา และจ้ อต้ องมีความ
คมชัด และถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ตัวอย่ างรูปทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่า

3. สาเนาทะเบียนบ้ าน/ สาเนาทะเบียนสมรส/ สาเนาใบมรณะบัตร
4. สาเนาการเปลีย่ นชื่ อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
5. หลักฐานการทางาน
หากท่ า นเป็ นเจ้ า ของกิจ การ – สาเนาจดทะเบี ยนบริ ษั ท ที่มีร ายชื่ อ ของท่ า นในคณะกรรมการบริ ษั ท
(หนังสื อต้ องออกไม่ เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า – สาเนาจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
หากท่ านเป็ นพนั กงานบริ ษัท – ต้ องให้ ทางนายจ้ างหรื อบริ ษัทออกจดหมายรั บรองการทางาน ที่ระบุ
ตาแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ างงาน และเงินเดือน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ (จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน
ก่อนวันยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นข้ าราชการ – ต้ องขอหนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานของท่ าน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า)

หากท่ านเป็ นเจ้ าของกิจการที่ไม่ การจดทะเบียน – จะต้ องทาหนังสื อรับรองตัวเอง พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อมทั้งเตรี ยมเอกสารประกอบ อาทิเช่ น สาเนาการเช่ าพื้นที่ เป็ นต้ น (บางกรณีกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่
แผนกวีซ่า เพื่อขอคาปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า)

กรณีเด็กทีม่ ีอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้ องเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
1. สาเนาสู ติบัตร
2. ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ าขณะนั้นกาลังศีกษาอยู่ช้ันใด
3. ขอหนังสื อยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ ได้ เดินทางทั้งครอบครัว)
หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่ บิดามารดา จะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอ
เท่ านั้น และให้ ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสั มพันธ์ อย่ างไรกับครอบครัว
หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่ามารดายินยอมให้ เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่าบิดายินยอมให้ เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

6. หลักฐานการเงิน ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ ระบุสถานทูต)
พร้ อมชื่ อเจ้ าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ ฉบับจริงในการยื่นเท่ านั้น ซึ่งต้ องทาก่ อนการยื่นวีซ่าอย่ าง
น้ อย 15 วัน
สเตทเม้ นบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
ที่มีการปรั บสมุดก่ อนหน้ าวันนัดยื่ นวีซ่าอย่ างน้ อย 15 วัน สมมุติว่าท่ านมีคิวยื่ นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่ าน
จะต้ องมียอดการปรับสมุดครั้งล่าสุ ด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็ นครั้งสุ ดท้ าย
กรณีบัญชีฝากประจา
สาเนาบัญชี ฝากประจา จะต้ องมีวันครบกาหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริ ษัท แต่ ท่านต้ องแนบบัญชี
ออมทรัพย์ มาด้ วย
การรับรองการเงิน
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้ านบน ต้ องระบุชื่อเจ้ าเของบัญชี และต้ องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้ วย

หากเป็ นครอบครั วเดียวกัน ท่ านจะต้ องแนบเอกสารที่แสดงความสั มพันธ์ ของเจ้ าของบัญชี และตัวท่ าน
อาทิ สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสู ติบัตร เป็ นต้ น
หากเป็ นนายจ้ างรั บรองการเงินให้ ลูกจ้ าง กรุ ณาให้ ธนาคารจดหมายรั บรองโดยระบุชื่อนายจ้ าง และชื่ อ
ลูกจ้ างทีน่ ายจ้ างรับรองค่ าใช้ จ่ายให้
หมายเหตุ:
ยอดเงินจะต้ องมีไม่ ต่ากว่ า 100,000 บาท ต่ อการยื่นวีซ่า 1 ท่ าน สาหรับบัญชีออมทรัพย์ ต้องมีการเดินบัญชี
อย่ างสม่าเสมอ
หากบัญชี ของท่ านมีการเดินบัญชี ไม่ ต่อเนื่ องจะต้ องใช้ สาเนาการเดินบัญชี หรื อ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณี
สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี
7. ทางบริ ษั ท ขอความร่ วมมื อ ทุ ก ท่ า นไปสั ม ภาษณ์ และสแกนนิ้ ว ตามวั น และเวลานั ด หมาย ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จะ
ส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า
8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่ อทาการยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็ นการเก็บสถิติ
9. ทางสถานทูตไม่ มีนโยบายในการคืนค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้ กบั ผู้สมัครทุกกรณี

