
 

 

 



 

 

11 เม.ย. 62 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์) พฤหัสบดี 
21.30 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์ D 16-

19สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบนิ, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมทีพ่กั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมตา่ง ๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสุดวิสยัอาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), 
การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืน
เงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษทัฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

12 เม.ย. 62 ซูริค - น ำ้ตกไรน์  - ซังต์มอริทซ์ ศุกร์ 
01.05 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถงึสนามบินนครซูริค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าคณะออกเดินทางสู่

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) น าคณะล่องเรือชมความสวยงามของน า้ตกไรน์ 
(Rheinfall) เป็นน า้ตกที่เกิดจากแม่น า้ไรน์  ถือเป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วย
ความสูงของน า้ตก 23 เมตร และกว้างกวา่ 150 เมตร น า้ตกไรน์นี ้เป็นน า้ตกโบราณ 
มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 – 17,000 ปี เป็นน า้ตกที่มีทศันียภาพที่งดงาม
มาก เป็นแรงบนัดาลใจให้ วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ท แตง่กวีถงึความงามอนัเป็นอมตะของ
น า้ตกแหง่นีใ้นปี 1821 

(40 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน Local 
บา่ย คณะออกเดินทางสูเ่มืองซงัต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดู

หนาวทีแ่สนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมา
พกั ท าให้มีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแขง่ในระดบั
เวิลด์แชมป์เปีย้นชิพและโอลิมปิกมาแล้ว 

(226 กม.) 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรม   
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก SCHWEIZERHOF ST.MORITZ**** หรือเทยีบเท่ำในระดบั

เดียวกัน 
www.schweizerhofstm

oritz.ch  
13 เม.ย. 62 ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพษิ เสำร์ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลังอาหารน าคณะเดินทางสู่อันเดอร์แมทเมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกโอบล้อมด้วย

เทือกเขาแอลป์ 
(250 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
บา่ย น าทา่นนัง่รถไฟสู่เมืองแซร์มทั รถไฟวิ่งผา่นภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ 

ผ่านชมอโุมงค์ สะพาน หบุเหว ผา่นสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่
เมตร ตลอดเส้นทางทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง 
Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซร์มทั เมืองที่ไม่
อนญุาตให้รถยนต์วิง่และเป็นเมืองที่ได้รับการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก  
ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์   

 

http://www.schweizerhofstmoritz.ch/
http://www.schweizerhofstmoritz.ch/


 

 

 น าทา่นนัง่รถไฟสู่ โรงแรม Riffelhaus 1853 อนัทนัสมยัตัง้อยูท่ี่ Matterhorn บน
เทือกเขาแอลป์ คือสถานที่ยอดนิยมของนกัสกีที่ชื่นชอบความท้าทาย บริเวณด้าน
นอก มีอา่งน า้ร้อนให้บริการ ความสูง: 2,565 เมตร 

 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรม   
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก RIFFELHAUS 1853***** หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน www.riffelhau.ch 

 
14 เม.ย. 62 เล่นสกี – เซอร์แมท  อำทติย์ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองแหง่สวรรค์ของกีฬาสกี อสิระให้ทา่นได้ฝึกหดัเล่นสกี Skiing 

ขัน้พืน้ฐานโดยมีครูฝึกสอนที่จะมาแนะน าทกัษะของการเล่นสกีขัน้พืน้ฐานที่จะท าให้
ทา่นปฏิบติัตามได้แบบไมย่าก(กรุณาแจ้งน า้หนกัส่วนสูงและไซส์รองเท้าแกเ่จ้าหน้าที่ 
ในวนัที่ทา่นท าการจองทวัร์ ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้จดัเตียมอปุกรณ์ และครูผู้ ฝึกสอนไว้
ส าหรบัลูกค้า หากทา่นใดไมป่ระสงค์เล่นสกีกรุณาแจ้งล่วงหน้า) 

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Thai 
บา่ย อิสระให้ทา่นได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นที่ชื่นชอบของนกัสกีจากทัว่โลก  
19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  Local 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก MONT CERVIN PALACE HOTEL***** หรือเทยีบเท่ำใน

ระดับเดียวกัน 
www.montcervinpalac

e.ch  
15 เม.ย. 62 เซอร์แมท – ทำสซ์ - มงเตย์ จันทร์ 
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม Buffet 
 หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผ่อนและใช้บริการของโรงแรมตามอธัยาศยั จากนัน้น า

คณะนัง่รถไฟเข้าเมืองเซอร์แมท 
 

11.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
บา่ย อ ำลำเมืองเซอร์แมทแล้วเดินทำงสู่เมืองมงเตย์ในแคว้นวลัเล่ส์ เข้ำสู่หมู่บ้ำน Les 

Cerniers จนถึงที่พกัที่ Hotel Whitepod ซึ่งตัง้อยู่เหนือระดบัน ำ้ทะเล 1,400 เมตร 
ให้บริกำรที่พักแบบพอดซึ่งตัง้อยู่เป็นกลุ่มและอยู่บนพืน้ไม้ยกสูง แต่ละพอดมีเตำ
แบบใช้เชือ้เพลิงชีวมวล และห้องน ำ้ในตวั พอดแต่ละหลังมีหน้ำต่ำงสูงจำกพืน้จรด
เพดำนซึง่หนัหน้ำออกสู่หบุเขำ  

(127 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม Local 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก HOTEL WHITEPOD***** หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน www.whitepod.com 

http://www.montcervinpalace.ch/
http://www.montcervinpalace.ch/
http://www.whitepod.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 เม.ย. 62 ทะเลสำบเบลำเซ - เบอร์เก้นสต็อก อังคำร 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตัง้อยู่ใน

เขตแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลันด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็นทะเลสาบ
ขนาดย่อม มีชื่อเสียงในเร่ืองสีของน า้ในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้า
เทอร์ควอยส์ จนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายได้อย่างชดัเจน ทะเลสาบที่นี่มี
ความสวยงามในทุกฤดู โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดูใบไม้เปล่ียนสี และฤดูหนาว 
นอกจากนีส้ถานที่แห่งนีย้ ังขึน้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในที่ตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ 
คณุภาพดีเย่ียมแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลปลาเทราต์
แบบออร์แกนิกนัน่เอง อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจ 

(121 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน Local 
13.00 น าคณะเดินทางสู่บริเวณหบุเขาเบอร์เก้นสต็อก Bürgenstock ในเขต Nidwalden 

ที่นี่อยูไ่มไ่กลจากเมืองลูเซิร์น จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั อิสระให้ทา่นได้มี
เวลาพกัผอ่นอยา่งเต็มอิ่มกบับรรยากาศของโรงแรมและววิอนัสวยงาม 

(106 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม Local 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก BUERGNSTOCK RESORT***** หรือเทยีบเท่ำในระดบั

เดียวกัน 
www.buergenstock.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 เม.ย. 62 เบอร์เก้นสต็อก – ล่องเรือทะเสำบลูเซร์ิน - ลูเซร์ิน พุธ 
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม Buffet 
 หลงัอาหารอสิระให้ทา่นพกัผ่อนและใช้บริการของโรงแรมตามอธัยาศยั จากนัน้น า

คณะลอ่งเรือสู่ลเูซิร์น ล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบ
ชาเล่ต์สไตล์ ตัง้เรียงรายอยูส่องฝ่ังของทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ จดุก าเนิดของสมาพนัธรัฐ
สวสิที่เกา่แกท่ีสุ่ด กอ่ให้เกิดต านานของวีรบรุุษ วิลเลียมเทลกบัแอปเปิล้แหง่อสิรภาพ 
ที่จะบอกเลา่เร่ืองราวของชาวสวสิได้เป็นอยา่งดี 

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Chinese 

http://www.buergenstock.ch/


 

 

 น าคณะไปถา่ยรูปคูก่บัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์  เป็นภาพที่ถกูใช้ในการ
โปรโมตเมือง แล้วไปชมสญัลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่คือ รูปสลกัสิงโตหินบนหน้าผา ซึง่
สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกท่หารรับจ้างชาวสวิส ทีเ่สียชวีิตในระหวา่งการปฏิวติั
ฝรั่งเศส สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่ทา่เรือริมทะเลสาบ แล้วอิสระให้ช้อปปิง้
สินค้าชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยา่นเมืองเกา่ อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรี
น็อกซ,์ นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  Local 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก HOTEL SCHWEIZERHOF LUZERN**** หรือเทยีบเท่ำใน

ระดับเดียวกัน 
www.schweizerhof-

luzern.ch  
18 เม.ย. 62 ลูเซร์ิน - สนำมบินซูริค - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นสู่เมืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจทีส่ าคญัของสวสิ เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย

แลกเปล่ียนทองค าทีใ่หญ่ทีสุ่ด และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 971  
19 เม.ย. 62 เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร์ 
05.30 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนือ่งจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

ก ำหนดวันเดินทำง 
11 – 19 เมษำยน 2562 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น :   
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 พกัห้องเด่ียวเพิ่มทา่นละ (Single Bed Room) 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

155,000.- 
140,000.- 
124,000.- 

32,000.- 
-31,000.- 
-25,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย รวมค่าภาษีน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 15 มกราคม 2562 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งสว่นใหญ่จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 3 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วนั 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุัติเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 

http://www.schweizerhof-luzern.ch/
http://www.schweizerhof-luzern.ch/


 

 

7 กิโลกรัม 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จัก

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่ำบริกำร 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่ำบริกำร 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่ำสิบห้ำวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่ำบริกำร 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงินค่า  
   บริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
   นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
   2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
   2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้



 

 

เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 15 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม  
 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและ



 

 

ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วีซา่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วนัท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิว้มือทีป่ระเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่น) 
เดอะพลาซา่, ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ405 อาคารจามจรีุสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม 10330 

หลังจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำร 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ 
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถงึหัวไหล่) จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  
(ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /  
ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง/สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง,  
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน  
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทบั ย้อนหลงั 6 เดือน  ควรเลอืกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ  
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน  
เมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน้นดเูร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลกูค้ามีบัญชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออมสนิ  
โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า  
ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ)  
***สถานทตูไม่รับบัญชีกระแสรายวนั*** / ***หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทตูสวิสไม่รับพิจารณา*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว  
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน  
โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,  

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต  
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร  
และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่  
ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย  
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา  
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
 เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขหากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม  
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 


